
 

 

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

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-27 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 10 april 2019 klockan 13:30 

på Lenhovdaskolan för att behandla följande ärenden: 

OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas 

klockan 13:00 på Lenhovdaskolan i Lenhovda för en visning av skolan. 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Information från rektor Lenhovdaskolan och 

Uppvidinge grundsärskola till barn- och 

utbildningsnämnden 

Dnr 2019-000010  

Rektor Sara Klaéson presenterar på 

sammanträdet. 

3.  Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 

Elevhälsans medicinska insats 2018 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000045  

Medicinskt ansvarig skolsjuksköterka 

Carina Everborn Nilsson presenterar 

på sammanträdet. 

4.  Lokal tillredning av lunch på Björkåkra 

förskola 

Dnr 2017-000139  

./. 

5.  Rapportering från gymnasieutskottet 

Dnr 2019-000075  

Ordförande Margareta Schlee (M) 

presenterar på sammanträdet. 

6.  Organisationsschema Uppvidinge 

gymnasieskola  

Dnr 2019-000055  

./. 

7.  Ekonomisk rapport  

Dnr 2019-000012  

Underlag distribueras den 8 april. 

8.  Ekonomisk rapport från Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000069  

./. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-03-27 
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Ärende Anteckningar 

9.  Omlokalisering av grundsärskolan i 

Uppvidinge kommun  

Dnr 2019-000047  

./. 

10.  Systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå 

Dnr 2019-000046  

./. 

11.  Anställning av barnskötare 

Dnr 2019-000048  

./. 

12.  Ledningsorganisation 

Dnr 2018-000145  

./. 

13.  Granskning av barn- och 

utbildningsnämndens hantering av riktade 

statsbidrag 

Dnr 2019-000053  

./. 

14.  Granskning av intern kontroll 

Dnr 2019-000052  

./. 

15.  Nybyggnad vindkraftverk 

Dnr 2019-000079  

./. 

16.  Meddelanden 

Dnr 2019-000013  

./. 

17.  Verksamhetsrapport 

Dnr 2019-000011  

Förvaltningschef presenterar på 

sammanträdet. 

18.  Återrapportering av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000009  

./. 

19.  Återrapportering av kränkande behandling 

Dnr 2019-000026  

./. 

 

Jan Wernström 

ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 
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Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 
kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 

kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun ska fullgöra 

kommunens uppgifter som vårdgivare och har det primära ansvaret för att 

alla relevanta hälso-och sjukvårdsförfattningar följs.   

I Ledningssystemet för det sytematiska kvalitetsarbetet gällande 

Elevhälsans medicinska insats ingår att årligen skriva en Patientsäkerhets- 

och kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:19). Patientsäkerhetsberättelsen är en 

del i att systematiska följa upp och utvärdera föregående års mål och 

verksamhet. Övergripande mål för 2018 var att kvalitetssäkra 

verksamheten, nytt ledningssystem, egenkontroll – verksamhetsbesök, 

arbeta med processer och rutiner.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för Elevhälsan, 2019-03-13  

Patientsäkerhets och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 

Uppvidinge kommun år 2018, 2019-03-01 

Beslutet skickas till 

Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan   

 

 

Verksamhetschef för Elevhälsan 

Yvonne Petersson 
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Övergripande mål gällande patientsäkerhetsarbetet är att patientsäkra vår 
verksamhet genom ständigt arbeta med att utveckla vårt ledningssystem, 
vilket bland annat innebär regelbundna uppföljningar av rutiner, 
verksamhetsplan samt egenkontroller av vår verksamhet. Specifika mål för 
patientsäkerhetsarbetet år 2018 har varit: 

1. Att tydligöra ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete för 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) genom att det skrivs i ett 
sammanställande dokument.  

2. Egenkontroll. Verksamhetsbesök med fokus på lokaler, utrustning, 
arbetsmiljö. 

3. Arbeta med processer för nya rutiner gällande syn och remiss för 
medicinsk bedömning vid ansökan till Grundsärskolan 

4. Fortlöpande uppdatering gällande verksamhetsplan (en gång per 
år). 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§, p 1 

I dokument ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Uppvidinge kommun” finns utförlig 
beskrivning gällande ansvarsfördelning från vårdgivare till 
skolsköterskans/skolläkares ansvar. 

Vårdgivaren barn- och utbildningsnämnden (BUN) har det primära 
ansvaret för att relevanta hälso- och sjukvårdsförfattningar följs. BUN har 
också ansvar för att det finns ett ledningssystem samt utser 
verksamhetschef för EMI. BUN har utsett en verksamhetschef enligt 
riktlinjer. Verksamhetschefen har ansvar gällande flera delar i det 
systematiska kvalitetsarbetet, den löpande verksamheten, avvikelser, 
personal, personuppgiftshantering, samverkan och information finns att 
läsa i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande Elevhälsans 
medicinska insats (EMI) i Uppvidinge kommun 2018. I det fall 
verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens kan enligt 30 § HSL 
verksamhetschef uppdra åt sådan befattningshavare inom verksamheten 
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter (medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA). 
Verksamhetschefen för Elevhälsan i Uppvidinge kommun har inom sin 
befattning gett uppdrag till en skolsköterska i verksamheten att 
tillsammans med verksamhetschefen arbeta med det medicinska 
ledningsarbetet där också kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ingår. I 
uppdraget ingår bland annat att skapa processer och rutiner inom de olika 
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områdena som ingår i skolsköterskans arbete vilket också ska tydliggöra 
patientsäkerhetsarbetet. MLA har också ansvar att tillsammans med 
verksamhetschef ta emot avvikelserapporter och klagomål samt starta 
utredning/analys kring avvikelsen samt Lex Maria anmälan till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Rektor har ansvar gällande skolans systematiska kvalitetsarbete, en del i 
kvalitetsarbetet är att skolans elever får tillgång till elevhälsa samt att 
elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds samt att stöd ges när 
behov finns.  

Ytterst har alla skolsköterskor samt skolläkare i kommunen ett eget ansvar 
i patientetsäkerhetsarbetet. Det är allas ansvar att rapportera avvikelser där 
man kan se en risk för vårdskador eller händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts 
under året 

SOSFS 2011:9 5 kap 2 § 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av att processer och rutiner som ingår i verksamhetens 
ledningssystem. 

Genomförda egenkontroller av verksamheten år 2018:  

Under höstterminen 2018 har MLA gjort verksamhetsbesök på samtliga 
skolor i kommunen samt skolsköterskor har också svarat på enkät gällande 
arbetsmiljön från verksamhetschef. Resultat redovisas under rubrik 
”Resultat” i slutet av dokumentet. 

Genomgång av verksamhetsplan/beskrivning och revidering av 
verksamhetsplanen gjordes tillsammans med samtliga skolsköterskor efter 
höstterminen 2018. Kontrollfrågor som lyfts i samband med genomgång är: 
Har vi inom elevhälsans medicinska insats hunnit med det som ligger inom 
vår verksamhetsbeskrivning, genomfört hälsobesök, vaccinationer och 
uppföljningar?  Genom tidigare utarbetat underlag för utvärdering av 
läsåret gällande hälsobesök samt vaccinationer fick vi en säkrare 
resultatredovisning. 

Uppföljning av äldre rutiner samt genomgång inom vilka områden rutiner 
saknas är ett ständigt pågående arbete men tydliggörs framförallt vid 
utvärdering av verksamhersplanen vid läsårsslut samt när 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse skrivs.  

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Kompetensutbildning: 
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Kompetensutbildning är en del i patientsäkerhetsarbetet för att få ökade 
kunskaper inom olika områden så att vi på bästa sätt ska kunna möta 
eleverna i olika situationer, både när det gäller fysiskt, psykiskt och socialt 
mående. Utbildningar och föreläsningar som vi har varit på under 
verksamhetsåret 2018 är:  

Samverkans utbildning i kommunen gällande Samsjuklighet med heldags 
träffar under vår- och hösttermin 2018. 

Föreläsningsdag Växjö digitalanvändning i skolan februari 2018. 

Utbildning gällande kvalitet- och patientsäkerhetsarbete Växjö 6-7/2-2018 
(MLA och verksamhetschef). 

Deltagit i skolsköterskekongress Stockholm 19-20/04-2018 

En dag om Barns och Ungdomars hälsa 24/9- 2018, Region Kronoberg 
Växjö. 

Kursdag Stockholm Krav på skolan som vårdgivare, 16/10-2018 (MLA och 
verksamhetschef). 

Föreläsning GDPR Åseda, 29/10 -2018 

Kommungemensam utbildningsdag gällande Neuropsykiatriska 
sjukdomar.  

Övrigt patientsäkerhetsarbete som har bedrivits under föregående 
kalenderår samt åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. 

Nya eller uppdaterade rutiner 

Uppdaterad Generell läkemedelslista samt generella 
behandlingsanvisningar vid akuta åtgärder, länsgemensamma anvisningar 
klar 2018. 

Ny rutin Remiss medicinsk bedömning vårterminen 2018. Process pågår 
gällande uppdatering av denna rutin. 

Ny rutin samt checklista gällande nyanställd personal. 

Handlingsplan samverkan Vårdcentral och EMI uppdaterad maj 2018. 

Verksamhetsplan samt lagkravslista uppdaterad augusti 2018. 

Rutin vaccination, läkemedel, ryggscreening samt arbetsbeskrivning för 
verksamhetschef, MLA och skolläkare uppdaterad. 

Medicinteknik 

Årlig kontroll medicintekniska produkter på varje skola genomförd 19/11 
2018. Rutin gällande medicintekniska produkter är uppdaterad. 
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Personal 

Det finns tre skolsköterskor anställda i kommunen, alla har yrkesspecifik 
utbildning. 

Patientsäkerhetsberättelse.  

Patientsäkerhetsberättelse samt verksamhetsberättelse är skriven. Här 
tydliggörs hur vi i dag jobbar med patientsäkerheten men också vilka 
brister som finns och vad vi framöver behöver jobba med i vårt 
patientsäkerhetsarbete. Nya mål för kommande år redovisas i slutet av 
detta dokument 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS:2011:9, 5 kap.1§ 

Inom verksamheten ska vi fortlöpande bedöma om det finns risker för att 
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. 
Skolsköterskorna har regelbundna träffar var 14:e dag, vid dessa träffar 
diskuteras vår verksamhet och rutiner. Skolsköterskorna får också 
möjlighet till kollegial handledning gällande arbetsuppgifter man kan 
känna sig osäker inför, detta är en del i att identifiera och förebygga att fel 
görs gällande arbetsuppgifter inom verksamheten. Risker har identifierats 
exempelvis väntelista för elever på de olika skolorna.  Risker även 
identifierade gällande trygg arbetsmiljö för några av skolsköterskorna samt 
att loggkontroller inte genomförts i journalsystemet. Riskanalys är inte 
genomförd, detta planeras för kommande år 2019. 

Den årliga genomgången av verksamhetsplanen är också en del i arbetet 
där man identifiera risker. 

Varje skolsköterska är skyldig att rapportera till verksamhetschef eller 
MLA om de upptäcker brister i verksamheten. Ansvar ligger sedan på 
dessa att utreda och vidta eventuella åtgärder. 

Riskanalys inom vår verksamhet är något som måste förbättras. 

Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Riktlinjer finns nedskrivna gällande avvikelsehantering och rutiner för 
händelseanalys (ligger i skolsköterskornas hand/metodbok). En avvikande 
händelse är allt som inte stämmer med rutin för förväntat vårdförlopp. 
Avvikelserapporten ska i första hand fokusera på vad som har inträffat. 
Avvikelserapporten ska skrivas på fastställd blankett för att sedan lämnas 
till MLA som har skyldighet att tillsammans med verksamhetschef utreda 
händelsen. Som stödmall vid risk och händelseanalys används ” Handbok 
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för patientsäkerhetsarbete”( Socialstyrelsen, SKL med flera). 
Slutsatserna/resultatet av en händelseanalys ska rapporteras tillbaka till 
berörd personal.  

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40 7kap. 1§ 

Det har inte gjorts någon granskning eller loggning av skolsköterskornas 
journalföring 2018. Detta på grund av chefsbyte samt 
administrativa/tekniska svårigheter att få behörighet gällande 
loggkontroller. Verksamhetschef har ansvar för loggkontroller. 

Vi använder Cosmic journalsystem, sammanhållen journalföring 
tillsammans med Region Kronoberg. För tillträde till systemet krävs 
personligt inloggningskort samt personligt lösenord. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap.6§ 

Samverkan inom den egna verksamheten sker på olika sätt. Elevhälsans 
medicinska insats är en del i hela kommunens Elevhälsa där också 
kuratorer, specialpedagoger samt psykolog (i dagsläget köps in) ingår. 
Kommunens gemensamma elevhälsogrupp (elevhälsan) har regelbundna 
träffar. Elevhälsans representanter finns också ute lokalt på varje skola och 
ingår i skolornas elevhälsoteam (EHT) som har träffar varje eller varannan 
vecka. Vid EHT lyfts elevärende där det finns signaler av olika slag som ger 
oro att eleven inte når målen i skolan. Beroende på vilken problematik det 
gäller, socialt, pedagogiskt, psykologiskt och medicinskt sätts åtgärder in 
för att hjälpa eleven. Elevhälsoteamen fungerar olika och med olika kvalité 
på de olika skolorna. Elevhälsoplan för ett gemensamt synsätt gällande 
elevhälsoarbetet i kommunen är under utarbetning. 
Efter hälsobesöken i årskurs 4 och 7 görs en sammanställning på gruppnivå 
gällande resultat av elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. I 
sammanställningen kan faktorer framkomma som ger anledning till 
förebyggande åtgärder. Resultat redovisas till klasslärare, rektor, och 
övriga i skolans elevhälsoteam. 
Vi använder Cosmic journalsystem vilket innebär sammanhållen 
journalföring tillsammans med Region Kronoberg. Genom detta har vi 
möjlighet att via Messenger skicka meddelande till varandra i elevärende. 
Detta har förbättrat samverkan med exempelvis BUP, barnhabiliteringen, 
vårdcentralerna och barn- och ungdomsmottagningen. Via sammanhållen 
journalföring kan vi också läsa varandras journaler samt via gemensam 
läkemedelslista kan vi följa givna vaccinationer samt övriga läkemedel. 

Nya överenskommelser gällande samverkan har trätt i kraft år 2018: 
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Överenskommelse för samverkan vid utredning mellan Barn och 
ungdomshabiliteringen i Region Kronoberg och Elevhälsan i Kronobergs 
läns kommuner 2018-2020. 

Överenskommelse mellan Barn – och ungdomspsykiatrin, Barn-och 
ungdomshabiliteringen och Elevhälsan i Kronobergs län gällande 
utredningar avseende NPF-utredningar 2018-2020. 

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg 
och länets social- och skolförvaltningar. 

Vi har sedan tidigare en samverkans/handlingsplan mellan vårdcentralerna 
i kommunen (uppdaterad 2018) samt hälsocentralen Falken (uppdaterad 
2017) gällande invandrade/asylsökande barn.  

Samverkan med länets folktandvård. Vi har gemensamt skrivit ihop ett 
informationsblad gällande tandolycksfall i skolan, uppdateras efter behov. 

Nätverksgrupp för medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor i länet 
startade hösten 2018. Denna samverkan är mycket viktig för att elevhälsans 
medicinska insats ska bli så likvärdig som möjligt på alla länets skolor. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter., 

SFS2010:659, 6 kap. 4§, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3§ 

Skolsköterska och skolläkare är skyldig att rapportera vårdskada eller risk 
för vårdskada till MLA som ansvarar för att utredning startar samt att 
verksamhetschef blir informerad. Gällande hur personalen rapporterar 
risker och händelser hänvisas till tidigare rubrik ovan ” Rutiner för 
händelseanalys”.  Lex Maria anmälan ska göras till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) efter att utredningen av avvikelserapport är klar och att 
den visar att händelsen har inneburit allvarlig vårdskada. Ingen Lex Maria 
anmälan är gjord under året. 

Via kommunens hemsida finns också möjlighet för elever, vårdnadshavare 
och allmänhet att lämna klagomål eller synpunker på vår verksamhet, via 
sidan ”Tyck till” Inga klagomål har inkommit via detta system till vår 
verksamhet under 2018. 

Under år 2018 har det inkommit en avvikelseserapport gällande negativ 
händelse medicinkylskåp Åsedaskolan där kylskåpet var felinstallerat. 
Händelsen är utredd. 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§ 

Vid inkomna klagomål, rapporter eller synpunkter görs en händelseanalys 
eller riskanalys beroende på ärendets innehåll. 
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Resultat av sammanställning och analys redovisas till Elevhälsans 
verksamhetschef samt till skolsköterskorna under löpande arbetsgång. 
Redovisning skickas också till elever och anhöriga i de fall klagomål 
kommit in från dem. Verksamhetschef i samverkan med ledningsansvarig 
skolsköterska ansvarar för sammanställning och att inkomna synpunkter 
analyseras. 

Åtgärder som bör vidtas diskuteras och bestäms gemensamt. Slutrapporten 
sparas i skolsköterskornas handbok/metodbok under rubrik 
avvikelserapport. 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4§ 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall patient och anhöriga ges 
information. När det gäller Elevhälsans medicinska insats skickar vi alltid 
ut informationsblad inför hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 
och årskurs 7. Där ges information om vad som ingår i hälsobesöket. Via 
utskickade hälsofrågor till vårdnadshavare kan vi också samverka gällande 
hälsofrågor inom det medicinska, pedagogiska, sociala och psykosociala 
området. Vi har också samverkan när det gäller vaccinationer, information 
går alltid ut till elev och vårdnadshavare när det gäller vaccinationer samt 
att vårdnadshavare måste ge sitt medgivande till att vaccination ges. 
Föräldrarna och eleverna har alltid möjlighet att nå oss via telefon eller 
mail vid frågor. Eleverna har också möjlighet att framföra åsikter när vi har 
”öppen mottagning” på skolorna. Skolsköterskorna finns också med på 
föräldramöten, då har föräldrarna möjlighet att framföra åsikter. 

Vart tredje år gör vi också en uppföljning av vårdnadshavares och elevs 
uppfyllda förväntningar och bemötande vid hälsobesöket i förskoleklass, 
genom enkätfrågor. 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

1. Under år 2018 har Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
gällande Elevhälsans medicinska insats, skrivits ner i ett 
sammanställande dokument.  Ledningssystemet är fastställt i BUN 
februari 2019. 

2. Egen kontroll av verksamheten gällande verksamhetsbesök med 
fokus på lokaler, utrustning och arbetsmiljö har genomförts hösten 
2018. Resultat och redovisning, se bilaga. 

3. Process gällande rutin synundersökning är påbörjad men inte 
slutförd. Besök inplanerad på ögonmottagningen januari 2019 för 
information och råd gällande synundersökning. Rutiner för 
synundersökning planeras länsgemensamt och lyfts på 
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nätverksträff för ledningsansvariga skolsköterskor februari 2019. 
Rutin ”Remiss för medicinsk bedömning gällande Särskolan” är 
påbörjad hösten 2018 tillsammans med MLA Växjö. 
Sammanställning innehåll remiss klar, saknas checklista. 

4. Fortlöpande uppdatering av verksamhetsplan för elevhälsans 
medicinska insats är genomförd enligt riktlinjer. I samband med 
detta även utvärdering för läsåret 2017/2018 gällande givna 
vaccinationer samt hälsobesök. Underlag för utvärdering är 
uppdaterad för ett säkrare resultat. Observandum är att 
resultatredovisning följer läsåret och inte verksamhetsåret 2018 som 
gäller för patient- och kvalitetsberättelsen. Detta för att underlätta 
en tydlig redovisning. 

Alla elever har enligt riktlinjer blivit erbjudna vaccination i årskurs 
2 (mässling, påssjuka, röda hund, MPR), årskurs 6 (Humant 
papillomvirus HPV) årskurs 8 (stelkramp, difteri, kikhosta, DTP). 
Gällande MPR är samtliga elever vaccinerade förutom en elev som 
tackat nej. Sju elever/flickor årskurs 6 har tackat nej till vaccination 
mot HPV övriga tackat ja. Äldre flickor som kommit via 
invandring/asyl har också fått erbjudande. Två av 20 flickor har 
tackat nej. Årskurs 8 vaccination DTP har två elever tackat nej, 
övriga är vaccinerade. Övriga kompletterande vaccinationer är 
också erbjudna till asyl/invandrar elever där i stort alla har tackat ja. 
Det händer att eleven flyttar innan vaccination hinner ges. Vid 
läsårsslut är nästan alla i fas gällande kompletterande vaccinationer, 
finns enstaka elever som inte har fått sin vaccination på grund av att 
eleven har börjat sent på terminen. Vaccinationstäckning får anses 
god men målet är 100 %. 

Hälsobesök förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4:                                                        
Alstermoskolan: samtliga elever varit på hälsobesök under läsåret 
förutom två elever som flyttade innan hälsobesöket. 

Nottebäckskolan: samtliga elever varit på hälsobesök. 

Lenhovdaskolan: samtliga elever varit på hälsobesök, förutom en 
elev som flyttat. 

Åsedaskolan: förskoleklass har 2 elever ej varit på hälsobesök, 
planeras hälsobesök årskurs 1. I årskurs 2 och 4 har samtliga elever 
varit på hälsobesök. I årskurs 7 har samtliga elever förutom 2 som 
tackade nej. 

Älghultskolan har samtliga elever årskurs 7 varit på hälsobesök. 

Gymnasiet har i stort sett samtliga elever i årskurs 1 varit på 
hälsobesök. Det är svårt att få en säker uppskattning då eleverna 
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flyttar fram och tillbaka mellan olika gymnasieskolor. Rapport till 
skolsköterskan angående in och utflyttningar missas. 

Elever på särskolan följs oftast via barnhabiliteringen men 
vaccinationer ges i skolan enligt riktlinjer. Två elever har tackat nej 
till vaccination en MPR och en DTP.  

Nyinflyttade asyl/invandrar elever: 
Under läsåret har de flesta elever varit på inskrivnings/hälsobesök i 
kommunen förutom fyra elever på Åsedaskolan. Tre av dessa elever 
började i slutet på terminen. 

Övergripande mål och strategier för 2019. 

SFS 2010:659,3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap.1§ 

1. Start kollegial journalgranskning.  

Strategi: Egenkontroll. Bedömning att journaler skrivs objektivt och 
utan kränkande inslag. Använder vi rätt sökord? Mall för 
journalgranskning ska tas fram. 

2. Start granskning behörighet i journalsystemet via loggkontroller. 

Strategi: Ny chef för Barn och utbildningsförvaltningen är anställd 
som har behörighet för att ge underlag så att systemet för 
loggkontroll kan komma i gång. Verksamhetschef följer upp detta. 

3. Säkra väntelistorna för elever till skolsköterskan. 

Egenkontroll: I dag finns olika system för hur eleverna sätts upp på 
väntelista vilket innebär att uppföljning av elev kan missas om ny 
skolsköterska kommer till skolan. Riktlinjer ska utarbetas. 

4. Påbörjade processer gällande rutin synundersökning samt rutin 
medicinsk bedömning grundsärskolan ska färdigställas. 

5. Start utvärdering av hälsobesök årskurs 4. 

Strategi: Egenkontroll av hälsobesöken. Utfört enligt riktlinjer? 
Utvärdering genom enkätfrågor till elever. 

6. Starta process gällande ny rutin tillväxt. 
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Inledning/syfte 

Verksamhetsbesök är en del i kvalitetsarbetet och egenkontroll av 
verksamheten. Som stöd/ underlag till verksamhetsbesöket har dokument 
Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats (utarbetat av Riksföreningen för 
Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen 2017-07-05) används.  
Främst har fokus lagts på lokaler och utrustning samt arbetsmiljö och 
säkerhet. Frågor som lyfts utifrån – kvalitetsmått är: 

• Har verksamheten lokaler som uppfyller kraven för sekretess? 
• Har verksamheten lokaler som uppfyller krav på golvyta, 

tillgänglighet för alla elever och tillgång till vilorum? 
• Har verksamheten lokaler som uppfyller kraven på hygien? 
• Finns rutin/avtal för hantering av riskavfall? 
• Har verksamheten den utrustning som behövs för dess omfattning? 
• Finns rutin för kontroll/tillsyn av medicintekniska produkter? 
• Utrustning som ska finnas i lokalen är: Stetoskop, otoskop, 

reflexhammare, blodtrycksmanschett, våg, längdmätare, syntavla, 
audiometer, scoliometer, orchidometer, journalarkiv, kylskåp för 
vacciner, undersökningsbrist, förstoringslampa. 

Verksamhetsbesök 

Redovisning följer från respektive skola. Gemensamt för alla skolor är att 
det finns rutin för hantering av riskavfall samt rutin för kontroll/tillsyn 
medicintekniska produkter. Dessa hittar man i den lokala handboken för 
elevhälsans medicinska insats. Samtliga skolsköterskor har kännedom om 
dessa. Kontroll av medicintekniska produkter görs en gång/år. Senast 
kontroll genomfördes 181119 på samtliga skolor. All utrustning som 
kontrollerades var godkänd.  Alla skolsköterskor som är anställda har 
yrkesspecifik kompetens. Skolläkare köps in, har inte yrkespecifik 
kompetens. Skolsköterskorna känner till verksamhetsplanen 
handboken/metodboken och de rutiner som finns där. Det har varit byte av 
skolsköterska på Åsedaskolan under höstterminen 2018. Vilket innebar 
sporadisk tjänstgöring på skolan from 180915 fram till 181201 då ny 
skolsköterska anställdes. I dagsläget är arbetsbelastning hanterbar för 
samtliga skolsköterskor men vissa förändringar kan eventuellt behövas 
framöver.  

Åsedaskolan 

Uppfyller krav gällande tillgänglighet, tillgång till vilorum. Lokalen ligger 
på markplan i separat byggnad. I samma byggnad finns också kurator. 
Dörren till skolsköterskans rum är inte fullt ljudisolerad, samtal inifrån 
rummet hörs men otydligt vad som sägs. För övrigt ingen möjlighet för 
insyn av obehöriga då endast små fönster finns i takhöjd. Golvytan är 
tillräcklig men liten gällande plats för utrustning samt funktions- och 
motorikkontroller. Syn bedömning från längre avstånd, 5m går inte att 
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genomföra i lokalen.  All utrustning som krävs för att utföra hälsobesök 
och screeningundersökningar finns. Lokalen är utrustad med vatten och 
diskbänk. Låsbart medicinskåp samt medicinkylskåp finns. Låsbar 
journalvagn samt låsbart och brandsäkert journalskåp. Journalvagn  
mindre brandsäkert.  Toalett finns i nära anslutning till lokalen. Litet 
väntrum finns utanför lokalen. 

När det gäller arbetsmiljön finns det en stor riskfaktor om skolsköterskan 
utsätts för hot och våld. Det finns ingen alternativ flyktväg ut, lokalen 
ligger också avsides. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS: 

Lokalen behöver bytas ut främst på grund av att flyktväg saknas men det 
krävs också större golvyta samt bättre isolering gällande sekretess vid 
samtal. Process har pågått några år gällande byte av lokal men inget är 
åtgärdat i dagsläget.  

Älghultskolan 

Uppfyller krav gällande tillgänglighet samt golvyta. Stor lokal med ett 
sidorum. Ligger i markplan. Sekretess gällande ljudnivå vid samtal är okey 
då samtal förs längre in i lokalen. Finns risk för insyn då det är stora 
fönster, dessa är delvis täckta med insynskyddad film för fönstret. Kan 
ibland vara störande ljud utifrån när hörseltest ska genomföras. Lokalen är 
utrustad med vatten och diskbänk. Finns också toalett i anslutning till 
lokalen. All utrustning finns efter senaste inköp, förstoringslampa i slutet 
av året. Det finns också digital syntavla (KM-touch) med möjlighet för 
närsynthetstester. KM-touch tavlan kan även användas på andra skolor i 
kommunen. Kylväska samt kylklamp för transport av vaccin finns. 
Medicinkylskåp finns. Läkemedel förvaras i brandsäkert och låsbart 
arkivskåp.  Journaler förvaras  i  låsbart och brandsäker journalvagn. 
Vilorum finns på skolan men inte i direkt anslutning till skolsköterskans 
lokal men i dess närhet. Det saknas väntrum för eleverna. Lokalen ligger i 
direkt anslutning till en korridor i skolan, detta medför att eleven inte alltid 
kan känna sig sekretess skyddade när de vill besöka skolsköterskan. 

Gällande hot och våld finns det alternativ flyktväg ut antingen genom dörr 
i närliggande rum eller via fönster. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Insynsskydd på de fönster där det saknas. 

Önskvärt ett väntrum i anslutning till skolsköterskans expedition. 

Lenhovdaskolan 

Skolsköterskan har flyttat till ny lokal sommaren 2018. Lokalen ligger i 
källarplan. Lokalen är tillgänglig även för funktionshindrade då det finns 
hiss.  Det finns möjlig flyktväg genom mindre fönster som sitter högt upp 
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vid skrivbordet, dock inte den snabbaste vägen. Kurators rum ligger vägg i 
vägg med skolsköterskans, ljudisolering mellan dessa rum fungerar inte 
fullt ut. Skratt och samtal men inte vad som sägs i samtalet hörs mellan 
väggarna. Det finns inget väntrum, eleverna får sitta i korridoren utanför 
rummet. Skolsköterskans rum ligger avsides i källaren där inte så många 
passerar.  Lokalen uppfyller krav gällande golvyta samt all utrustning 
finns. Vatten och diskbänk finns, saknas pappershållare. Förstoringslampa 
saknades vid verksamhetsbesök men är nu inhandlad.  Låsbart 
medicinskåp samt, medicinkylskåp finns. Låsbart brandsäkert journalskåp 
finns.  Vilorum finns på skolan en bit ifrån skolsköterskans rum men liggen 
på samma nivåplan. Toalett finns i närheten av lokalen. Gällande 
arbetsmiljö saknas skrivbordsljus. Personal från Previa 
(företagshälsovården) har varit för bedömning av rätt ljusförhållande vid 
användning av dator. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Inköp och uppsättning av pappershållare 

Följa upp utförda åtgärder gällande ljusförhållande vid skrivbord/dator. 

Nottebäckskolan 

Två små rum med liten golvyta och dåliga möbleringsmöjligheter.  
Funktions och motorik kontroll måste delvis genomföras i korridor utanför 
rummet. Ingen bra lokal gällande att ha samtal i, svår möblerat. Lokalen 
ligger för övrigt centralt i skolan. Sekretess ej tillförlitlig, ingen ljudisolerad 
dörr in till rummet även glipa mellan dörr och golv i rummet bredvid. 
Väntrum i korridoren, finns ett litet grupprum i närheten av 
skolsköterskans rum. Utrustning som krävs vid hälsobesök och screening 
undersökning finns förutom audiometer. I dagsläget transporterar 
skolsköterskan audiometern mellan olika skolor. Rinnande vatten och 
toalett finns i anslutning till rummet. Diskbänk saknas. Utrymningsväg via 
mindre fönster är möjlig men inte effektiv. Skrivbord saknas, använder i 
dag en arbetsbänk som skrivbord, sitter med ryggen mot ingången. Saknar 
skrivbordslampa för övrigt bra ljus i lokalen. Låsbart medicinskåp samt 
medicinkylskåp finns. Låsbar mindre brandsäker journalvagn finns. 
Brandsäkert arkivskåp saknas. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Inköp av audiometer, är genomfört. 

Vaktmästare är kontaktad gällande stänga en av dörrarna till rummet och 
sätta skydd hela vägen ner till golvet. Tätningslist till den andra dörren. 
Rummet ska också målas.  

Framöver planera för en mer ändamålsenlig lokal. 

Inköp brandsäkert arkivskåp? Pappersjournaler minskas efterhand då 
elektronisk/datastyrd journalsystem används i dagsläget.  
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Alstermoskolan 

Lokalen ligger på andra våningen intill skolans matsal. Lokalen är 
tillgänglig för alla då det finns hiss.  Rummet uppfyller inte helt kravet på 
sekretess.  Det finns ett rum som ligger innanför skolsköterskan rum, det 
händer att folk kommer och vill passera rummet. Ljudisolering är inte helt 
optimal mellan dessa rum men det har blivit lite bättre sedan list kommit 
till vid nederkanten av dörren. Möjlighet till flyktväg finns ut genom detta 
rum om hotbild uppstår.  Det förekommer också störningar utanför lokalen 
med mycket prat när eleverna ska äta, vilket innebär att hörseltest inte kan 
genomföras vid lunchtid på skolan.  Utanför lokalen bedriver också PRO 
verksamhet. Rummet används även av förskolelärare på fredagar. Golvyta 
något litet vid bedömning gällande motorik och funktionskontroller, går att 
använda korridor utanför rummet. All utrustning finns efter senaste inköp 
av förstoringslampa. Det finns tillgång till vatten men ingen diskbänk. 
Toalett finns i nära anslutning till rummet. Vilorum saknas på skolan, det 
finns soffor i korridor i anslutning till elevernas klassrum. Väntrum saknas, 
elever får stå utanför dörren och vänta.  Brandsäkert och låsbart medicin 
och arkivskåp finns. Låsbar journalvagn mindre brandsäker finns. 
Medicinkylskåp saknas men det finns ett vanligt kylskåp. Ingen medicin 
förvaras i detta kylskåp förutom vaccin som förvaras några timmar i 
anslutning till vaccinering. Vaccin transporteras i kylväska till skolan de 
dagar vaccinering sker. Saknar höj och sänkbart skrivbord. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Önskvärt med väntrum, fullständig sekretess saknas då obehöriga har full 
insyn i vilka som går till skolsköterskan. 

Höj och sänkbart skrivbord framöver. 

Uppvidinge gymnasieskola 

Lokal ligger längst in på skolan, dålig placering av rum ur säkerhetsaspekt. 
Flyktväg möjlig genom fönster, kan vara svårt att öppna. Lokalen är dock 
tillgänglig för alla. Saknar väntrum, men ligger lite avsides från de övriga 
skollokalerna. Golvyta liten går inte att göra korrekt synmätning på 3m 
avstånd. Har rinnande vatten/tvättställ på rummet och toalett i anslutning 
till rummet. Saknar diskbänk. All utrustning finns. Låsbar journalvagn 
mindre brandsäker, låsbart medicinskåp samt medicinkylskåp finns. 
Brandsäkert arkivskåp saknas. Det finns vilorum på skolan men inte i 
anslutning till skolsköterskans lokal. Skrivbord, arbetsstol fungerar bra. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Se över flyktväg. 

Inköp Km-touch syntavla för godkänd syntest om det inte finns utrymme 
för större lokalyta. 
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Lokal tillredning av lunch i Björkåkra 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2017 § 90 att hemställa 

om att kommunfullmäktige beslutar att en försöksverksamhet med lokalt 

tillred lunch genomförs på Björkåkra förskola under perioden 2018-01-01-

2019-12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019 av 

försöksverksamhetens inverkan på ekonomi, kvalitet och brukarnas 

upplevelse av måltidsverksamheten.  

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2018 § 89 att en försöksverksamhet 

godkänns med lokalt tillredd lunch på Björkåkra förskola under perioden 

2018-01-01-2019-12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019. I 

kommunfullmäktiges beslut står det även att kommunfullmäktige ställer sig 

positiv till föreslagen försöksverksamhet under ett år under förutsättning 

att inga ombyggnationer eller investeringar krävs. Försöksverksamhetens 

kostnader ska rymmas inom befintlig budget för barn- och 

utbildningsnämnden. Krävs tilläggsanslag får nämnden återkomma till 

kommunfullmäktige. 

Försöksverksamheten beräknades börja 2019-01-01 men på grund av att det 

inte fanns någon kock anställd förrän i februari på Björkåkra har det 

fördröjts. Förskolechef för Björkåkra informerade kostverksamheten i 

oktober 2018 om att de behöver fortsatt matdistribution under 2019 

eftersom köket på förskolan inte var anpassat. Efter beräkningar med 

ekonom kommer förskolans kostnader för kosten att minska med 115 000 kr 

varje år vid införandet av lokal tillredning av lunch. 

Björkåkras lokaler uppfyller samtliga krav på ett tillagningskök när 

fläktarna gjorts om samt det har införskaffats en separat diskbänk att 

hantera grönsaker vid. Det är inte tillåtet att ta in jordiga produkter i 

lokalerna eftersom det inte finns ett renseri, vilket kan lösas med att endast 

köpa in tvättade eller sköljda livsmedel och produkter. 

Barn- och utbildningsnämnden behöver fatta beslut om fortsatt hantering i 

ärendet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för tillagningskök på Björkåkra förskola. Kostnaderna har 

beräknats tillsammans med Uppvidingehus. 

Vad Pris 

Fläktar 50 000 kr inklusive montering 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-03-26 
 

BUN 2017-000139 
Sida 

2(2) 
 

 

Maskiner: 2 st frysskåp, 1 spis, 1 

stekbord, 1 kokeri och 1 värmeskåp 

171 000 kr exklusive montering 

Köksutrustning: kastruller, bleck 

och redskap 

22 000 kr 

Montering 20 000 kr 

Installation 20 000 kr 

Diskbänk 10 000 kr 

Total 293 000 kr 

 

Björkåkra förskola får idag betala ungefär 27 000 kr/månad extra för 

matdistributionen från kostverksamheten. Anledning till detta är eftersom 

kostverksamheten anpassade sin verksamhet efter kommunfullmäktiges 

beslut 2018 § 89 och har efter förskolechefens beställning behövt förstärka 

sin personal.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-26  

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25 § 90 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2018-08-28 § 89 

Fördelar med att få tillaga lunchen på plats på Björkåkra förskola   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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§ 90 Dnr 2017-000139  

Lokal tillredning av lunch i Björkåkra 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar att en försöksverksamhet med lokalt tillredd 

lunch genomförs på Björkåkra förskola under perioden 2018-01-01 – 2019-

12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019 av försöksverksamhetens 

inverkan på ekonomi, kvalitet och brukarnas upplevelse av 

måltidsverksamheten.   

Reservation 

Roberth Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.       

Sammanfattning av ärendet 

Chefen för Björkåkra förskola har valt att anställa en kock för att 

effektivisera och professionalisera måltidsverksamheten vid 

mottagningsköket på förskolan och för att ge den pedagogiska personalen 

möjlighet att fokusera på den pedagogiska verksamheten. Eftersom 

volymen på måltidsverksamheten är relativt omfattande med de sex 

avdelningar som förskolan omfattar och eftersom köket har tillräcklig 

kapacitet och den erforderliga kompetensen finns, förslås att en 

försöksverksamhet med lokalt tillredd lunch genomförs på Björkåkra 

förskola under perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 med utvärdering under 

sista kvartalet 2019 av försöksverksamhetens inverkan på ekonomi, kvalitet 

och brukarnas upplevelse av måltidsverksamheten. 

Kostorganisationen med fyra tillagningskök är beslutad av Kommun-

fullmäktige, varför försöksverksamheten måste godkännas av Kommun-

fullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roberth Fredriksson (SD): Yrkar på återremiss av ärendet till Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Torbjörn Gustafsson (C): Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 

en försöksverksamhet med lokalt tillredd lunch genomförs på Björkåkra 

förskola under perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 med utvärdering under 

sista kvartalet 2019 av försöksverksamhetens inverkan på ekonomi, kvalitet 

och brukarnas upplevelse av måltidsverksamheten.         
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med Roberth 

Fredrikssons förslag till beslut och därmed yrka på en återremiss av ärendet 

till Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med Torbjörn 

Gustafssons förslag till beslut och därmed hemställa Kommunfullmäktiges 

beslut att bedriva en försöksverksamhet med lokalt tillredd lunch på 

Björkåkra förskola.  

Ordförande finner att nämnden besluta i enlighet med Torbjörn 

Gustafssons förslag till beslut och finner nämnden besluta så.       

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2013-10-29, § 72 

Tjänsteskrivelse Mikael Falk, förvaltningschef, 2017-10-11 

Ekonomiska konsekvenser 

Försöksverksamheten beräknas kunna genomföras inom befintlig budget. 

Ett av skälen för genomförande av försöksverksamheten är att få ett 

underlag för att utvärdera det ekonomiska utfallet av en lokal 

måltidsverksamhet med tillredning av alla måltidskomponenter. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Mikael Falk, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ann Axelsson, förskolechef Björkåkra  

Anders Ledskog, tf förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen 
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Fanni Nilsson FANIUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-27 
Referens 

BUN 2019-000055 

  

 

Organisationsschema Uppvidinge gymnasieskola  

Gymnasieutskottets förslag till beslut 

Rektor får i uppdrag att se över skolans organisationsschema med 

programutbud.   

Sammanfattning av ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde i mars 

2019 diskuterades Uppvidinge gymnasieskolas organisationsschema och 

programutbud. Rektor och biträdande rektor hade önskemål om att 

utforma ett organisationsschema som innebär förändringar mot en 

gymnasieskola med inriktning mot yrkesprogram.  

Ärendet skickades till barn- och utbildningsnämnden för beslut gällande att 

rektor får i uppdrag att se över skolans organisationsschema med 

programutbud.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 

2019-03-18 § 4   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 

Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 

 



 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 4 Dnr 2019-000055  

Ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 

Ärendet skickas till barn- och utbildningsnämnden för beslut gällande att 

rektor får i uppdrag att se över skolans organisationsschema med 

programutbud.       

Sammanfattning av ärendet 

Rektor redovisar den ekonomiska prognosen för 2019 för gymnasiet, 

vuxenutbildningen och SFI. Prognosen visar följande för år 2019:  

 gymnasiet: - 500 000 kr 

 vuxenutbildningen: 2 144 000 kr 

 SFI: - 1 400 000 kr 

På sammanträdet diskuterades skolans organisationsschema och 

möjligheter till förändringar gällande programutbudet. Det finns önskemål 

kring förändringar mot en gymnasieskola med inriktning mot 

yrkesprogram.  

Ärendet skickas till barn- och utbildningsnämnden för beslut gällande att 

rektor får i uppdrag att se över skolans organisationsschema med 

programutbud.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att ärendet skickas till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut gällande att rektor får i uppdrag att se över 

skolans organisationsschema med programutbud.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 

kan besluta i enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 

beslutat i enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.      

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

  



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:  

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

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Referens 

BUN 2019-000069 

  

 

Ekonomisk rapport 2019 från Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en åtgärdsplan 

för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram för året. 

Åtgärdsplanen ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj.  

2. Barn- och utbildningsnämnden begär härmed kommunstyrelsen om 

anstånd att inkomma med åtgärdsplanen tills den 20 maj 2019.    

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019 uppdrog de åt 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att 

till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 redovisa åtgärdsplan för att 

uppnå ett resultat inom nämndens budgetram för året.  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -0,6 

miljoner kronor vid 2019 års slut. Anledning till det prognostiserade 

underskottet är att personalkostnaderna överskrider tilldelad budget inom 

vissa av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.  

Barn- och utbildningsnämnden har inte möjlighet att redovisa 

åtgärdsplanen till kommunstyrelsens sammanträde i maj eftersom de 

sammanträder dagen efter kommunstyrelsen. Därmed hinner nämnden inte 

fatta beslut om åtgärdsplan innan kommunstyrelsens sammanträde. Barn- 

och utbildningsnämnden begär därför anstånd hos kommunstyrelsen om 

att inkomma med redovisning av åtgärdsplan till den 20 maj 2019.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-26 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-18 
Referens 

BUN 2019-000047 

  

 

Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda en flytt av 

grundsärskolan från Lenhovda till Åseda med start höstterminen 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Grundsärskolan i kommunen står inför stora utmaningar. Lokalerna som 

den förfogar över idag är dåligt anpassade efter verksamheten och har fått 

ett vite från arbetsmiljöverket. Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och 

samtidigt se över de pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på 

särskolan idag. Pedagogiskt är köket svår arbetat framförallt med elever 

som sitter i permobiler. Vi ser även att fler elever än idag skrivs in i 

träningsskolan vilket ställer andra krav på miljön än tidigare. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna kommer att utredas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-03-18 

Beslutet skickas till 

Barn och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-21 
Referens 

BUN 2019-000046 

  

 

Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer mallarna till det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen och utvecklingsledaren har tagit fram mallar till det 

systematiska kvalitetsarbetet för alla verksamhetsområden. Grunden till 

mallarna är i storts samma bortsett från att rubrikerna är anpassade till de 

olika typerna av verksamheter. Varje enhet kommer att skriva sin egen 

rapport i mallen och dessa sammanställs sedan av förvaltningen som 

genererar en rapport på huvudmannanivå.  

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 4 kap. 3 § skollagen(2010:800) på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren 2019-03-21 

Kvalitetsrapport grundskolan 

Kvalitetsrapport grundsärskolan 

Kvalitetsrapport gymnasieskolan 

Kvalitetsrapport vuxenutbildningen och SFI 

Kvalitetsrapport fritidshem 

Kvalitetsrapport förskola 

Kvalitetsrapport förskoleklass  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen.   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



 
 

 

Kvalitetsanalys  

Läsåret 2018/2019 
 

 

 

 

 

Klipp gärna in en bild från ort/verksamhet 

 

 

 

 

 

Ort 
[Månad] [år] 



 

Inledning 
 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 
 

 

XXskolans visioner och långsiktiga mål: 
 
 
 

 
 

Prioriterade mål för XXskolan 2018/2019 

 
 



 

Övergripande skola 

 

 

 

Skolans sammansättning 
Personal 
Antal personal  Antal lärare   

Andel Män  % Andel med lärarbehörighet % 

Andel Kvinnor  % Antal obehöriga i utbildning  

  Antal förstelärare/lektorer 
 

 

Elever Antal per årskurs samt totalt. Markera med streck ( – )om årskursen ej finns på er skola. 

Förskoleklass  Årskurs 5  

Årskurs 1  Årskurs 6  

Årskurs 2  Årskurs 7  

Årskurs 3  Årskurs 8   

Årskurs 4  Årskurs 9  

  Totalt  

Elevhälsa och SYV.  Ange tjänstgöringsgrad i procent eller annat passande tidsmått. 

Skolsköterska  Studie- och yrkesvägledare  

Kurator  Psykolog   

Specialpedagog/ speciallärare  Skolläkare  

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 
Börja med att läsa hur ni i tidigare KR har beskrivit personalens delaktighet och koppla vidare på de 
skrivningarna. Det ger systematik och påvisar utveckling. Sträva efter att det ska kännas som kapitel i en 
bok, värdefulla att läsa för att få grepp om er röda tråd. 
 
Ex. på delaktighet: gemensam planering, fortbildning, arbetslagsmöte, APT, facklig samverkan, 
medarbetarenkät. 
 

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet 
Arbeta även här som med personalens delaktighet; Säkerställ att ni har insyn i hur ni beskrev detta i 
föregående KR. Följ upp de löften ni gav. Beskriv er process kring elevenkäten, hur ert elevråd, andra typer 
av råd, utvecklats samt hur klassråden görs till verktyg för delaktighet.  Olika typer av ”samlingar”, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter eller andra kommunikationsvägar.   



 

 
Resultatuppföljning och analys 

Undervisning och lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Följande kunskapsresultat har beaktats vid analysen (sammanfatta): 

Beskriv vilka kunskapsresultat ni har sammanställt och analyserat. Kan röra tex betyg i olika årskurser, 
måluppfyllelse lägre åldrar mm. Tänk på att ni behöver studera bland annat: 

 Betygsfördelning (antal A, B osv) 

 Skillnader mellan kön 

 Utveckling över tid (högre/lägre jämfört med förra året) 

 Vilka ämnen har vi högst/lägst måluppfyllelse i? 

 Nationella prov, på vilka områden har vi goda/mindre goda resultat? 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD. Rapporten bör omfatta maximalt 15 sidor, som ett riktmärke.  
 
Börja med att läsa era tidigare kvalitetsdokument för att se vilka löften till förändring ni givit. Vad lovade ni i 
föregående ”KR” och vad är era mål i er ”VP”? Följ upp alla dessa med klara beskrivningar vilka effekter era val 
har givit. Beskriv därefter vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
Betygsfördelningen för terminens betyg analyseras utifrån exempelvis könsskillnader, skillnader mellan ämnen 
samt över tid. Analysera de delar som är markanta och red ut vad orsakerna kan vara till det er analys visar.  
”Hur kan vår skola förändra undervisningen/skoldagens innehåll för att alla elever ska nå sin fulla potential?” 
Glöm inte att följa upp måluppfyllelsen i de lägre åldrarna! 

  



 

 

Anpassning och särskilt stöd 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  
Beskriv vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
 

- På vilka sätt anpassar vi på skolnivå, klassnivå, gruppnivå och individnivå? 
- Vilken roll har elevhälsan och hur kan vi utveckla arbetet? 

  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

 

  



 
 

Trygg och god miljö för lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Antal registrerade kränkningar under läsåret 18/19: 

Elev-Elev  

Personal-Elev  

Elev-Personal  

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

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  

- Vilka processer har vi igång för att erbjuda en god och trygg arbetsmiljö och vilka förändringar behöver 
vi göra? 

-  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 



 

Ansvar och inflytande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Hur jobbar vi för att göra eleverna delaktiga i deras skolarbete? 
Hur ser vi att eleverna tar ett ökat ansvar i takt med deras ålder? 
 
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

  



 
 

Digitalisering 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

 
Hur långt har vi kommit? 
Vad är nästa steg? 
Vilka positiva effekter ser vi av det vi gör idag? 
Hur kan vår undervisning påverkas genom att fler/mer digitala läromedel?  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 

 

 

 

  



 

Nuläge verksamhetsplan - XXtermin 

 

Måluppfyllelse verksamhetsplan - XXtermin 

 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 



 

Bilaga 1 – Enkätresultat 

[Bifoga de enkätresultat som ni har analyserat. Lägg själva till ev övrigt analysmaterial som ni vill belysa med]. 



 
 

 

Kvalitetsanalys  

Läsåret 2018/2019 
 

 

 

 

 

Klipp gärna in en bild från ort/verksamhet 

 

 

 

 

 

Ort 
[Månad] [år] 



 

Inledning 
 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 
 

 

XXskolans visioner och långsiktiga mål: 
 
 
 

 
 

Prioriterade mål för XXskolan 2018/2019 

 
 



 

Övergripande skola 

 

 

 

Skolans sammansättning 
Personal 
Antal personal  Antal lärare   

Andel Män  % Andel med lärarbehörighet % 

Andel Kvinnor  % Antal obehöriga i utbildning  

  Antal förstelärare/lektorer 
 

 

Elever Antal per årskurs samt totalt. Markera med streck ( – )om årskursen ej finns på er skola. 

Förskoleklass  Årskurs 5  

Årskurs 1  Årskurs 6  

Årskurs 2  Årskurs 7  

Årskurs 3  Årskurs 8   

Årskurs 4  Årskurs 9  

  Totalt  

Elevhälsa och SYV.  Ange tjänstgöringsgrad i procent eller annat passande tidsmått. 

Skolsköterska  Studie- och yrkesvägledare  

Kurator  Psykolog   

Specialpedagog/ speciallärare  Skolläkare  

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 
Börja med att läsa hur ni i tidigare KR har beskrivit personalens delaktighet och koppla vidare på de 
skrivningarna. Det ger systematik och påvisar utveckling. Sträva efter att det ska kännas som kapitel i en 
bok, värdefulla att läsa för att få grepp om er röda tråd. 
 
Ex. på delaktighet: gemensam planering, fortbildning, arbetslagsmöte, APT, facklig samverkan, 
medarbetarenkät. 
 

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet 
Arbeta även här som med personalens delaktighet; Säkerställ att ni har insyn i hur ni beskrev detta i 
föregående KR. Följ upp de löften ni gav. Beskriv er process kring elevenkäten, hur ert elevråd, andra typer 
av råd, utvecklats samt hur klassråden görs till verktyg för delaktighet.  Olika typer av ”samlingar”, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter eller andra kommunikationsvägar.   



 

 
Resultatuppföljning och analys 

Undervisning och lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Följande kunskapsresultat har beaktats vid analysen (sammanfatta): 

Beskriv vilka kunskapsresultat ni har sammanställt och analyserat. Kan röra tex betyg i olika årskurser, 
måluppfyllelse lägre åldrar mm. Tänk på att ni behöver studera bland annat: 

 Utveckling över tid (högre/lägre jämfört med förra året) 

 Vilka ämnen har vi högst/lägst måluppfyllelse i? 
- Hur kan vår skola förändra undervisningen/schemaläggningen för att alla elever ska nå sin fulla 

potential? 
- Hur jobbar vi med elevernas personliga utveckling? 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD. Rapporten bör omfatta maximalt 15 sidor, som ett riktmärke.  
 
Börja med att läsa era tidigare kvalitetsdokument för att se vilka löften till förändring ni givit. Vad lovade ni i 
föregående ”KR” och vad är era mål i er ”VP”? Följ upp alla dessa med klara beskrivningar vilka effekter era val 
har givit. Beskriv därefter vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
 

  



 

 

Anpassning och särskilt stöd 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  
Beskriv vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
 

- På vilka sätt anpassar vi på skolnivå, klassnivå, gruppnivå och individnivå? 
- Vilken roll har elevhälsan och hur kan vi utveckla arbetet? 

  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

 

  



 
 

Trygg och god miljö för lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Antal registrerade kränkningar under läsåret 18/19: 

Elev-Elev  

Personal-Elev  

Elev-Personal  

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

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  

- Vilka processer har vi igång för att erbjuda en god och trygg arbetsmiljö och vilka förändringar behöver 
vi göra? 

-  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 



 

Ansvar och inflytande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Hur jobbar vi för att göra eleverna delaktiga i deras skolarbete? 
Hur ser vi att eleverna tar ett ökat ansvar i takt med deras ålder och mognad? 
 
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

  



 
 

Digitalisering 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

 
Hur långt har vi kommit? 
Vad är nästa steg? 
Vilka positiva effekter ser vi av det vi gör idag? 
Hur kan vår undervisning påverkas genom att fler/mer digitala läromedel?  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 

 

 

 

  



 

Nuläge verksamhetsplan - XXtermin 

 

Måluppfyllelse verksamhetsplan - XXtermin 

 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 



 

Bilaga 1 – Enkätresultat 

[Bifoga de enkätresultat som ni har analyserat. Lägg själva till ev övrigt analysmaterial som ni vill belysa med]. 



 
 

 

Kvalitetsanalys  

Läsåret 2018/2019 
 

 

 

 

 

Klipp gärna in en bild från ort/verksamhet 

 

 

 

 

 

Ort 
[Månad] [år] 



 

Inledning 
 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 
 

 

XXskolans visioner och långsiktiga mål: 
 
 
 

 
 

Prioriterade mål för XXskolan 2018/2019 

 
 



 

Övergripande skola 
Skolans sammansättning:  

Personal:     

Antal personal  Antal lärare:   

Andel män:  % Andel lärarbehörighet % 

Andel kvinnor % Antal obehöriga i utbildning  

  Antal förstelärare/lektorer 
 

 

Program: Antal 
elever: 

Program: Antal 
elever: 

Barn- och fritidsprogrammet, 
totalt: 

 Industritekniska, totalt:   

Åk 1  Åk 1  

Åk 2  Åk 2  

Åk 3  Åk 3  

Bygg- och 
anläggningsprogrammet, totalt:  

 Handels- och 
administrationsprogrammet, 
totalt:  

 

Åk 1  Åk 1  

Åk 2  Åk 2  

Åk 3  Åk 3  

VVS- och fastighetsprogrammet, 
totalt:  

 Introduktionsprogrammet, totalt:   

Åk 1    

Åk 2    
Åk 3    
Naturvetenskapligt program, 
totalt:  

 Vård- och omsorgsprogrammet, 
totalt:  

 

Åk 1  Åk 1  
Åk 2  Åk 2  
Åk 3  Åk 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 
Börja med att läsa hur ni i tidigare KR har beskrivit personalens delaktighet och koppla vidare på de 
skrivningarna. Det ger systematik och påvisar utveckling. Sträva efter att det ska kännas som kapitel i en 
bok, värdefulla att läsa för att få grepp om er röda tråd. 
 
Ex. på delaktighet: gemensam planering, fortbildning, arbetslagsmöte, APT, facklig samverkan, 
medarbetarenkät. 
 
 
 
 
 
 
 

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet 
Arbeta även här som med personalens delaktighet; Säkerställ att ni har insyn i hur ni beskrev detta i 
föregående KR. Följ upp de löften ni gav. Beskriv er process kring elevenkäten, hur ert elevråd, andra typer 
av råd, utvecklats samt hur klassråden görs till verktyg för delaktighet.  Olika typer av ”samlingar”, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter eller andra kommunikationsvägar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultatuppföljning och analys 

Undervisning och lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Följande kunskapsresultat har beaktats vid analysen (sammanfatta): 

Beskriv vilka kunskapsresultat ni har sammanställt och analyserat. Kan röra t.ex. betyg i olika kurser och 
program.  
Tänk på att ni behöver studera bland annat: 

 Betygsfördelning (antal A, B osv) 

 Skillnader mellan kön 

 Utveckling över tid (högre/lägre jämfört med förra året) 

 Vilka ämnen har vi högst/lägst måluppfyllelse i? 

 Nationella prov, på vilka områden har vi goda/mindre goda resultat? 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD. Rapporten bör omfatta maximalt 15 sidor, som ett riktmärke.  
 
Börja med att läsa era tidigare kvalitetsdokument för att se vilka löften till förändring ni givit. Vad lovade ni i 
föregående ”KR” och vad är era mål i er ”VP”? Följ upp alla dessa med klara beskrivningar vilka effekter era val 
har givit. Beskriv därefter vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
Betygsfördelningen för terminens/kursens betyg analyseras utifrån exempelvis könsskillnader, skillnader mellan 
ämnen samt över tid. Analysera de delar som är markanta och red ut vad orsakerna kan vara till det er analys 
visar.  
”Hur kan vår skola förändra undervisningen/skoldagens innehåll för att alla elever ska nå sin fulla potential?” 
 

  



 

 

Anpassning och särskilt stöd 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  
Beskriv vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
 

- På vilka sätt anpassar vi på skolnivå, klassnivå, gruppnivå och individnivå? 
- Vilken roll har elevhälsan och hur kan vi utveckla arbetet? 

  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

 

  



 
 

Trygg och god miljö för lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Antal registrerade kränkningar under läsåret 18/19: 

Elev-Elev  

Personal-Elev  

Elev-Personal  

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

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  

- Vilka processer har vi igång för att erbjuda en god och trygg arbetsmiljö och vilka förändringar behöver 
vi göra? 

-  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 



 

Ansvar och inflytande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Hur jobbar vi för att göra eleverna delaktiga i deras skolarbete? 
Hur ser vi att eleverna tar ett ökat ansvar i takt med deras ålder? 
 
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

  



 
 

Digitalisering 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

 
Hur långt har vi kommit? 
Vad är nästa steg? 
Vilka positiva effekter ser vi av det vi gör idag? 
Hur kan vår undervisning påverkas genom att fler/mer digitala läromedel?  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 

 

 

 

  



 

Nuläge verksamhetsplan - XXtermin 

 

Måluppfyllelse verksamhetsplan - XXtermin 

 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 



 

Bilaga 1 – Enkätresultat 

[Bifoga de enkätresultat som ni har analyserat. Lägg själva till ev övrigt analysmaterial som ni vill belysa med]. 



 
 

 

Kvalitetsanalys  

Läsåret 2018/2019 
 

 

 

 

 

Klipp gärna in en bild från ort/verksamhet 

 

 

 

 

 

Ort 
[Månad] [år] 



 

Inledning 
 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 
 

 

XXskolans visioner och långsiktiga mål: 
 
 
 

 
 

Prioriterade mål för XXskolan 2018/2019 

 
 



 

Övergripande skola 
Skolans sammansättning:  

Personal:     

Antal personal  Antal lärare:   

Andel män:  % Andel lärarbehörighet % 

Andel kvinnor % Antal obehöriga i utbildning  

  Antal förstelärare/lektorer 
 

 

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

 Elever:  Antal: 

XX  Antal elever som har påbörjat 
kurser 1 juli 2018 -30 juni 2019: 

 

YY  Antal elever kvar i utbildning efter 
1 juli 2019: 

 

  Antal elever som slutfört 
påbörjade kurser 1 juli 2018 -30 
juni 2019:  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 
Börja med att läsa hur ni i tidigare KR har beskrivit personalens delaktighet och koppla vidare på de 
skrivningarna. Det ger systematik och påvisar utveckling. Sträva efter att det ska kännas som kapitel i en 
bok, värdefulla att läsa för att få grepp om er röda tråd. 
 
Ex. på delaktighet: gemensam planering, fortbildning, arbetslagsmöte, APT, facklig samverkan, 
medarbetarenkät. 
 
 
 
 
 
 
 

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet 
Arbeta även här som med personalens delaktighet; Säkerställ att ni har insyn i hur ni beskrev detta i 
föregående KR. Följ upp de löften ni gav. Beskriv er process kring elevenkäten, hur ert elevråd, andra typer 
av råd, utvecklats samt hur klassråden görs till verktyg för delaktighet.  Olika typer av ”samlingar”, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter eller andra kommunikationsvägar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultatuppföljning och analys 

Undervisning och lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Följande kunskapsresultat har beaktats vid analysen (sammanfatta): 

Beskriv vilka kunskapsresultat ni har sammanställt och analyserat. Kan röra t.ex. betyg i olika kurser och 
program.  
Tänk på att ni behöver studera bland annat: 

 Betygsfördelning (antal A, B osv) 

 Skillnader mellan kön 

 Utveckling över tid (högre/lägre jämfört med förra året) 

 Vilka ämnen har vi högst/lägst måluppfyllelse i? 

 Nationella prov, på vilka områden har vi goda/mindre goda resultat? 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD. Rapporten bör omfatta maximalt 15 sidor, som ett riktmärke.  
 
Börja med att läsa era tidigare kvalitetsdokument för att se vilka löften till förändring ni givit. Vad lovade ni i 
föregående ”KR” och vad är era mål i er ”VP”? Följ upp alla dessa med klara beskrivningar vilka effekter era val 
har givit. Beskriv därefter vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
Betygsfördelningen för terminens/kursens betyg analyseras utifrån exempelvis könsskillnader, skillnader mellan 
ämnen samt över tid. Analysera de delar som är markanta och red ut vad orsakerna kan vara till det er analys 
visar.  
”Hur kan vår skola förändra undervisningen/schemaläggningen för att alla elever ska nå sin fulla potential?” 
 

  



 

 

Anpassning och särskilt stöd 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  
Beskriv vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
 

- På vilka sätt anpassar vi på skolnivå, klassnivå, gruppnivå och individnivå? 
- Vilken roll har elevhälsan och hur kan vi utveckla arbetet? 

  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

 

  



 
 

Trygg och god miljö för lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Antal registrerade kränkningar under läsåret 18/19: 

Elev-Elev  

Personal-Elev  

Elev-Personal  

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

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD.  

- Vilka processer har vi igång för att erbjuda en god och trygg arbetsmiljö och vilka förändringar behöver 
vi göra? 

-  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 



 

Ansvar och inflytande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Hur jobbar vi för att göra eleverna delaktiga i deras skolarbete? 
Hur ser vi att eleverna tar ett ökat ansvar i takt med deras ålder? 
 
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

  



 
 

Digitalisering 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

 
Hur långt har vi kommit? 
Vad är nästa steg? 
Vilka positiva effekter ser vi av det vi gör idag? 
Hur kan vår undervisning påverkas genom att fler/mer digitala läromedel?  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår VP har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 

 

 

 

  



 

Nuläge verksamhetsplan - XXtermin 

 

Måluppfyllelse verksamhetsplan - XXtermin 

 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 

 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 



 

Bilaga 1 – Enkätresultat 

[Bifoga de enkätresultat som ni har analyserat. Lägg själva till ev övrigt analysmaterial som ni vill belysa med]. 



 
 

 

Kvalitetsanalys 

Läsåret 2018/2019 
 

 

 

 

Klipp gärna in en bild från ort/verksamhet 

 

 

Fritidshemmet i  
XX 

[Månad] [år] 



 

 
Inledning 
Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 

Fritidshemmets visioner och långsiktiga mål: 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade mål för fritidshemmet 2018/2019 

 

 

  
 
 



 

Övergripande fritidshem 
Elever i vårt fritidshem läsåret 2018/2019 

Åk x  Åk x  

Åk x  Åk x  

Åk x  Åk x  

Åk x  Totalt  

 

 

 

 

  

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet inom 
fritidshemmet 
Beskriv er systematik med verksamhetens mål, hur ni har arbetat med målen och utvärderat dem under 
läsåret. 
Ex. på delaktighet: gemensam planering, fortbildning, arbetslagsmöte, APT, facklig samverkan, 
medarbetarenkät. 

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet inom fritidshemmet. 
Beskriv gärna utifrån resultat på enkäter/undersökningar under tid, för såväl elever som för 
vårdnadshavare. Berätta också om andra metoder ni valt att använda för att skapa delaktighet. Fritidsråd, 
debatter och andra planeringsstunder bör omnämnas.  
HUR och VARFÖR.  
Ex: Olika typer av ”råd”, föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter. 
 
Undersök gärna nu i slutet av terminen/läsåret kring att eleven… 
1… känner att fritids är meningsfullt. 
2… känner att hen kan påverka aktiviteterna på fritids 
3… tycker att det vi gör på fritids hänger ihop med det vi arbetar med i skolan resten av dagen. 
 
 



 

 
Analys av fritidsverksamheten 
Undervisning och lärande – förmågor och centralt innehåll 

fritidshem 

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

 
Börja med att läsa era tidigare kvalitetsdokument från föregående läsår/termin för att se vilka löften till 
förändring ni givit. Följ upp alla dessa med klara beskrivningar vilka effekter era val har givit. Beskriv därefter 
vilka metoder ni väljer att behålla och vilka ni avser att förändra eller avsluta. 
 
Tänk på att utgå från resultatanalyser för minst: möjlighet att utveckla förmågor enligt Lgr 11, 4 i 
fritidshemmet och centralt innehåll för fritidshemmet.  
-Hur har vi gett eleverna möjlighet till en meningsfull fritid? 
- På vilket sätt har det erbjudits eleverna att utveckla sina förmågor genom att lärandet i högre grad ska vara 
situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ? 
- På vilka sätt arbetar vi med det centrala innehållet och syftet som finns för Fritidshemmet?  
Hur ser samarbetet ut med förskoleklass och skolan? 
 
 
  
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL LÄROPLANENS TEXTER OM FRITIDSHEMMET (t.ex. elevens möjligheter att utveckla förmågor 
enligt Lgr 11, 4 i fritidshemmet och centralt innehåll för fritidshemmet) 
 
 
Vi har i vår fritidsverksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa läsår att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
 
 
 
  

  



 
 

Anpassningar och särskilt stöd 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Hur gör vi vår verksamhet tillgänglig och fungerande så att alla eleverna inkluderas efter sina förutsättningar?  
 
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL VETENSKAPLIG GRUND 
 
 
Utifrån målen i vår verksamhetsplan har vi i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin/läsår att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 

 

 

  



 

Trygghet och kamratskap 

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

Antal registrerade kränkningar under läsåret 18/19: 

Elev-Elev  

Personal-Elev  

Elev-Personal  

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

Se analysen nedan: 

 
- Hur arbetar vi med värdegrund, kamratskap och alla människors lika värden? 

Vi har i vår fritidsverksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa läsår att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om … (se t.ex. 4 kap. skollagen, Lgr 11, 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ansvar och inflytande 

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

- Hur arbetar vi med att eleverna ska få ansvar och inflytande i verksamheten? 
-  

Vi har i vår fritidsverksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa läsår att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

Digitalisering  

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

 
Beskriv hur långt ni har kommit, vilka aktiviter görs och vilka utvecklingsbehov finns? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Bilaga 1 Resultat från enkäter läsåret 2018/2019 

[klistra in sammanställningar som rör fritidshemmet] 



 
 

 

Kvalitetsanalys 

Läsåret 2018/2019 
 

 

 

 

Klipp gärna in en bild från ort/verksamhet 

 

 

 

 

Förskolan i xx 
[månad] [år] 

 



 

 
Inledning 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 
 

 

Förskolans visioner och långsiktiga mål: 
 
 
 

 
 

Prioriterade mål för förskolan 2018/2019 

 
 



 

Övergripande förskolan 
 

    

Förskolans sammansättning:  
Avdelning:  Antal barn:  Antal personal:  Antal förskollärare 

    

    

    

    

    

 

 
 

 

  

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet inom 
förskolan. 
Beskriv er systematik med förskolans vardagliga kvalitetsarbete samt verksamhetsplanens mål och denna 
kvalitetsrapport. 
Ex. på delaktighet: gemensam planering, fortbildning, arbetslagsmöte, APT, facklig samverkan, 
medarbetarenkät. 
 Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
 

Barns och vårdnadshavares delaktighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet inom förskolan. 
Ex: Olika typer av ”samlingar”, föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter eller andra 
kommunikationsvägar.  Berätta också om andra metoder ni valt att använda för att skapa delaktighet. Skriv 
utifrån de gyllene frågorna HUR och VARFÖR.  
 
Vi har valt att... därför att... 
 



 

Analys av verksamheten inom förskolan 
Utveckling och lärande: 

ANALYS 
 

Generellt på alla processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och VARFÖR 
och berätta endast mycket kort om VAD. Rapporten bör högst omfatta en sida per processområde, som ett 
riktmärke. Inom förskolan kan ni föra ihop olika delar till en mer sammanhängande analys om ni vill det. Skriv 
inte samma sak på flera ställen; välj istället ett av de områden de passar under.  

- Vilka förändringar kommer vi att göra för att anpassa verksamheten till Lpfö 18? 
 
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL LÄROPLANENS TEXTER OM BARNETS LÄRANDE 
 
 
Vi har i vår verksamhet i förskolan valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
 
 
 
  

  



 

 

Anpassning och särskilt stöd 

ANALYS 
  

 
Hur anpassar vi verksamheten för att varje barn ska utvecklas och nå sin fulla potential? 
Beskriv gärna arbetet med anpassningar på både individnivå och gruppnivå 
Vi har i vår verksamhet/avdelning valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… Effekten har vi sett genom att pedagoger har...observerat/filmat/samtalat 
kollegialt... 
Därför väljer vi fortsättningsvis att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

Trygg och god miljö för lärande 

ANALYS 
  

- Åtgärder på gruppnivå för att förebygga och förhindra kränkningar under läsåret 18/19:  
Hur arbetar vi med värdegrund och alla människors lika värden? 
 
Vi har i vår verksamhet valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

Digitalisering 

ANALYS.  
  

 
Vi har i vår förskola valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar om… 
 
Här är det extra viktigt att ni berättar om era val av arbetssätt med besök, utflykter och annat kulturellt lokalt. 
Varje aktivitet ska förklaras utifrån läroplanen, barnens behov eller deras önskningar att få uppleva nytt. 
 
Undvik att berätta lösryckt att ni gjort saker. Analysen ska vara likt detta; Vi har med treåringarna valt att 
besöka Brunnsparken varje månadsslut. Detta har vi valt utifrån deras nyfikenhet att följa ett träds liv från 
sommar till vinter. Det pedagogerna observerat i dessa naturstunder är att... Utifrån denna analys kommer 
även 4-5-årsgruppen i vår att.. Målet är att skapa starkare band mellan barngrupperna. 
 
 
xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Kvalitetsanalys 

Läsåret 2018/2019 
 

Klipp gärna in en bild från ort/verksamhet 

 

 

 

 

 

Förskoleklassen i  
[månad] [år] 



 

Inledning 
 

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 

Förskoleklassens visioner och långsiktiga mål: 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade mål för förskoleklassen 2018/2019 

 

 

  
 
 
 



 

Övergripande förskoleklassen 

Antal elever i vår förskoleklass  

 

 

 

 

  

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet inom 
förskoleklassen. 

Börja med att läsa hur ni i tidigare KR har beskrivit personalens delaktighet och koppla vidare på de 
skrivningarna. Det ger systematik och påvisar utveckling. Sträva efter att det ska kännas som kapitel i en 
bok, värdefulla att läsa för att få grepp om er röda tråd. 
Ex. på delaktighet: gemensam planering, fortbildning, arbetslagsmöte, APT, facklig samverkan, 
medarbetarenkät 

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet inom förskoleklassen. 
Berätta också om andra metoder ni valt att använda för att skapa delaktighet. Klassråd, debatter och andra 
planeringsstunder med eleverna bör omnämnas. Skriv utifrån de gyllene frågorna HUR och VARFÖR.  
Ex: Olika typer av ”råd”, föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter. 



 

 
Analys av verksamheten inom förskoleklassen 
Undervisning och lärande 

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

Generellt på alla fem processområden är det av största vikt att ni hela tiden utgår från begreppen HUR och 
VARFÖR och berätta endast mycket kort om VAD. Rapporten bör omfatta ungefär en sida per processområde, 
som ett riktmärke. Inom förskoleklassen kan ni gärna föra ihop de fem delarna till en mer sammanhängande 
analys om ni vill det. 
 
Beskriv hur kartläggningen av ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” har genomförts och hur man följer upp 
resultatet.  
 
 
Vägleds av begreppen… 
HUR 
VARFÖR 
EFFEKTER 
ÅTGÄRDER 
KOPPLING TILL LÄROPLANENS TEXTER OM FÖRSKOLEKLASSEN 
 
 
Vi har i vår verksamhet i förskoleklassen valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar gällande förskoleklassen om… 
 
 
 
 
  

  



 

 

Anpassning och särskilt stöd 

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

Beskriv hur ni arbetar för att möta barnen på olika sätt för att varje barn ska nå sin fulla potential.  
 
Vi har i vår verksamhet i förskoleklassen valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar gällande förskoleklassen om… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

Trygg och god miljö för lärande 

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

Åtgärder på gruppnivå för att förebygga och förhindra kränkningar under läsåret 18/19:  

 
Hur har vi arbetat med värdegrundsarbete och skapa en tolerans för alla människor? 
 
Vi har i vår verksamhet i förskoleklassen valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar gällande förskoleklassen om… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ansvar och inflytande 

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

 
Vi har i vår verksamhet i förskoleklassen valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar gällande förskoleklassen om… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

Digitalisering  

ANALYS OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV 

 
Vi har i vår verksamhet i förskoleklassen valt att… därför att…  
De effekter vi sett är att… 
Därför väljer vi inför nästa termin att… 
Vi kopplar detta val till forskningen av xx som visar att… 
Vi stödjer också detta val på läroplanens skrivningar gällande förskoleklassen om… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Nuläge verksamhetsplan – (månad) 
 

 

Måluppfyllelse verksamhetsplan – (månad) 

 

 

Skolans lokala mål  

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 

 

Skolans lokala mål 

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

Mål Indikator 
Målet är uppnått när… 

Resultat 
Redovisa resultat för de mål där 

resultat finns 

   

   

   

   

   

Analys och kommentar: 
 



 

Bilaga 1 Resultat från enkäter läsåret 18/19 

[klistra in sammanställningar som rör förskoleklassen] 
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Datum 
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BUN 2019-000048 

  

 

Anställning av barnskötare 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunal Östra Kronoberg expedition Uppvidinge inkom med en 

skrivelse till barn- och utbildningsnämnden med en önskan om att upphäva 

det politiska beslutet som fattades 2008-09-17 § 68. Anledningen till att man 

ville upphäva beslutet är för att det tolkats som om man inte får 

tillsvidareanställa barnskötare i kommunen.  

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2008-09-17 § 68: 

Barn och utbildningsnämndens beslut är att sträva efter att samtliga 

barnskötartjänster på förskolorna på sikt omvandlas till förskollärartjänster i 

samband med pensioner och när anställningar upphör. 

Ovanstående beslut har tolkats som att det inte är tillåtet att 

tillsvidareanställa barnskötare i kommunen. Barn- och 

utbildningsförvaltningen tolkar inte beslutet på detta sätt och ser därför 

ingen anledning till att beslutet upphävs. Förvaltningen ser att det är viktigt 

att förskolecheferna och berörd personal blir informerade om beslutets 

innebörd.  

En förklaring till att beslutet feltolkats kan vara formuleringen som 

användes vid MBL förhandlingen inför sammanträdet. I protokollet vid 

förhandling enligt 11 § MBL inför barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 2008-09-17 framgår det att inställningen från 

arbetsgivarparten är att det inom förvaltningen kommer ske en successiv 

övergång från barnskötartjänster till förskollärartjänster och att inga 

barnskötare ska nyanställas på tillsvidaretjänst.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2008-09-17 § 68 

Protokoll vid förhandling enligt 11 § MBL 2008-07-04, 2008-09-15  

Skrivelse angående barnskötare i Uppvidinge kommun, Kommunal 

Beslutet skickas till 

Kommunal  

Förskolechef norra förskoleområdet 

Förskolechef södra förskoleområdet 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-03-27 
 

BUN 2019-000048 
Sida 

2(2) 
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 

 









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 6 (14) 
Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2008-09-17 

  Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 68 Dnr. 2008-000107 

Fler förskollärare på förskolorna 

Sammanfattning 
Barnskötarutbildningen som tidigare fanns på gymnasieskolan finns inte längre kvar. 
I dag finns istället ett program som heter ”Barn och fritid” vilket inte motsvarar den 
gamla barnskötarutbildningen. I många kommuner anser man att ”Barn och fritid” 
inte ger tillräckliga kunskaper för uppdraget i förskolan. År 2003 erbjöds alla 
barnskötare i Uppvidinge kommun att genomgå en utbildning till lärare för förskola 
och förskoleklass. 

Utifrån nya kunskaper om barns lärande har kraven på dem som arbetar inom 
förskolan ökat, man talar om det kompetenta barnet. Detta ställer större krav på 
teoretiska kunskaper som sedan ska överföras i handling av personalen. Därför bör 
barnskötartjänsterna på sikt omvandlas till förskollärartjänster.  

Övergången kan ske successivt genom att barnskötartjänsterna görs om till 
förskollärartjänster i samband med naturlig avgång, vid pensioner och när 
anställningar upphör. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Anders Käll 2008-09-03. 
Policybeslut – förskollärartjänster på förskolorna, Ann Axelsson rektor, Anna Andrén 
rektor och Ann-Marie Brundin Runesson rektor 2008-09-01. 
Kostnadsberäkning – Fler förskollärare inom barnomsorgen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Sträva efter att samtliga barnskötartjänster på förskolorna på sikt omvandlas till 
förskollärartjänster i samband med pensioner och när anställningar upphör. 
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Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut 

1. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni redovisar barn- 

och utbildningsförvaltningen en plan för hur detta arbetat skall gå till.  

2. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november redovisar 

barn- och utbildningsförvaltningen slutrapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-14 § 11 att uppdra till 

förvaltningschef att utvärdera ledningsorganisationen och 

förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag som sedan beslutas i barn- 

och utbildningsnämnden. Förslaget skall beakta nuläge och framtida behov 

av ledning, hållbarhet, rekrytering samt administrationsstöd, ekonomi, 

elevhälsa och utvecklingsarbete. En delrapportering görs vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i april och en slutrapportering görs vid 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni.  

Ett missförstånd har uppstått då det blivit klart att det går att uppfatta 

beslutet som att det är hela skolorganisationen som skall ses över och inte 

förvaltningskontoret. Barn- och utbildningsförvaltningen önskar att barn- 

och utbildningsnämnden förtydligar uppdraget.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att det i till juni redovisas en 

plan för hur detta arbete skall gå till och att slutrapporten redovisas i 

november.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-03-18 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-02-14 § 11 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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§ 11 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet som togs vid barn- och 

utbildningsnämnden 2018 § 73.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utvärdera 

ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag 

som sedan beslutas i barn- och utbildningsnämnden. Förslaget skall beakta 

nuläge och framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering samt 

administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete. En 

delrapportering görs vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 

april och en slutrapportering görs vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i juni.   

3. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till barn- och 

utbildningsnämndens presidium att se över barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning i frågor om tillsättande av 

verksamhetschefer.    

Sammanfattning av ärendet 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2018 initierades 

ett nytt ärende på dagordningen gällande ledningsorganisation. Beslutet 

som togs vid sammanträdet i augusti innehåller blandad delegation vilket 

inte är tillåtet. Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att den 

delen av beslutet upphävs. Förvaltningen föreslår även att utredningen 

förlängs. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att:  

1. Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet som togs vid barn- och 

utbildningsnämnden 2018 § 73.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utvärdera 

ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag 

som sedan beslutas i barn- och utbildningsnämnden. Förslaget skall beakta 

nuläge och framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering samt 

administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna-Lena Gustafsson (KD) tilläggsyrkar till punkt 2 i barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag, att en delrapportering görs vid barn- och 
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utbildningsnämndens sammanträde i april och en slutrapportering görs vid 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni.   

Torbjörn Gustafsson yrkar att barn- och utbildningsnämnden delegerar till 

barn- och utbildningsnämndens presidium att se över barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning i frågor om tillsättande av 

verksamhetschefer.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

avseende punkt 1.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende punkt 

1.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Anna-Lena Gustafssons (KD) tilläggsyrkande avseende punkt 2 i barn- 

och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Anna-Lena Gustafssons (KD) tilläggsyrkande avseende punkt 2 i barn- 

och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 3 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2018-08-15 § 73 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-30    

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
hantering av riktade statsbidrag 

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 den 8 maj.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska barn- och 

utbildningsnämndens hantering av riktade statsbidrag. I rapporten 

bedömer PwC att barn- och utbildningsnämnden har brister i styrning och 

kontroll över hanteringen av statsbidrag. Ansvarsfördelningen för ansökan 

av bidrag och återsökning av kostnader för de statsbidrag som 

administreras av Migrationsverket bedöms däremot uppfyllas. I rapporten 

återger PwC att de ser positivt på det förändringsarbete som pågår inom 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Vid revisorernas sammanträde den 18 februari 2019 beslutades det att 

överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna 

önskar svar på rapporten senast den 20 maj 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, 2019-03-14 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Granskning av intern kontroll 

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 den 8 maj.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunstyrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen. I 

rapporten bedömer PwC att det finns aktuella regler och riktlinjer för intern 

kontroll men att nämnderna behöver aktualisera sina beslut över hur 

arbetet ska organiseras. Pwc nämner vidare att barn- och 

utbildningsnämnden, utifrån risk- och väsentlighet, bör ha ett bredare 

perspektiv i sin årliga handlingsplan eftersom nämnden granskat samma 

tre granskningsområden de senaste fyra åren.  

Vid revisorernas sammanträde den 18 februari 2019 beslutades det att 

överlämna rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna 

önskar svar på rapporten senast den 20 maj 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, 2019-03-19 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Nybyggnad vindkraftverk 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden vill att barn- och utbildningsnämnden 

inkommer med ett medgivande eller yttrande över ansökan om bygglov 

gällande Nybyggnad vindkraftverk. Senaste svarsdatum är 2019-04-12.  

Ansökan om bygglov innehåller åtgärder som innebär att berörda 

fastigheter bebyggs med totalt sex stycken vindkraftverk. Placering och 

omfattning av vindkraftverken framgår av bifogade handlingar och 

ritningar.  

Barn- och utbildningsnämnden behöver fatta beslut om fortsatt hantering i 

ärendet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27 

Grannhörande  

Sammanfattning Bygglovsansökan  

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden 

1. Skrivelse om klockor, Klass 6 A Åsedaskolan 2019-000076 

2. Skrivelse om renovering av omklädningsrum, Klass 5 Lenhovdaskolan 

2019-000081  

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 

utbildningsförvaltningen.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27    

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 

 



   

Återrapportering av delegationsbeslut  

BUN 2019-000009 

Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-26  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-11  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-11  

A.2.4 Beviljad ansökan om förskola i Uppvidinge 

kommun 

2019-01-22  

A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-03-12  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-12  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-12  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-11  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-22  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i Uppvidinge 

kommun 

2019-02-22  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-20  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-20  
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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 26 februari till och 

med 25 mars.  

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

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

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 

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

skollagen (2010:800).           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-03-21.  

Sammanställning av kränkande behandling 26 februari-25 mars.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



 
 
 

 Åseda 2019-03-25 

Rapportering av anmälningar av kränkande behandlingar under perioden 26 februari till och med 25 

mars.  

Åsedaskolan åk 7-9 har rapporterat in totalt 23 st. anmälningar under perioden 

december- 25 februari kränkande behandling.  Under perioden 26 februari- 25 mars 

har det rapporterats in 12 st. anmälningar. Det finns totalt 11 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

2 st. 1 st. 4 st. 8 st. 1 st.  5 st. 2 st. 

26 feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 3 st. 5 st. 2 st. 1 st. 0 st. 0 st. 

 

Åsedaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 3 st. anmälningar under perioden 

december- 25 februari kränkande behandling.  Under perioden 26 februari- 25 mars 

har det rapporterats in 3 st. anmälningar. Det finns totalt 6 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-
25 
feb. 

0 st.  1st. 0 st. 1 st. 0 st.  0 st. 0 st.  1 st. 

26 
feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 0 st.  3 st. 0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  

 

 

 

 

 



 
 

Lenhovdaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 7 st. anmälningar under perioden 

december- 25 februari kränkande behandling.  Under perioden 26 februari- 25 mars 

har det rapporterats in 3 st. anmälningar. Det finns totalt 1 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-
25 
feb. 

0 st. 0 st.  2 st.  1 st. 3 st. 1 st. 0 st.  0 st.   

26 
feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st.  0 st. 1 st. 

 

Gymnasieskolan har rapporterat in totalt 1 st. anmälningar under perioden december- 

25 februari kränkande behandling.  Under perioden 26 februari- 25 mars har det 

rapporterats in 0 st. anmälningar. Det finns totalt 1 anmälningar som inte är avslutade 

tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  1st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

 

Nottebäcksskolan har rapporterat in totalt 0 st. anmälningar under perioden 

december- 25 februari kränkande behandling.  Under perioden 26 februari- 25 mars 

har det rapporterats in 2 st. anmälningar. Det finns totalt 2 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

 

 

 



 
 

 

Alstermoskolan har rapporterat in totalt 0 st. anmälningar under perioden december- 

25 februari kränkande behandling.  Under perioden 26 februari- 25 mars har det 

rapporterats in 3 st. anmälningar. Det finns totalt 3 anmälningar som inte är avslutade 

tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 1 st. 1 st. 0 st. 0 st. 1 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. 




