
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

1(4) 

2019-04-15  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid  Sammanträdesrum Bäve tisdagen den 23 april 2019 kl. 08:30  
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering   
Dnr BUN 266876  

 

I tur att justera: Pierre Markström (C) 

Beräknad tid för justering: Fredagen den 26 april 2019 

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

2(4) 

2019-04-15  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

2.  Information till nämnd 2019-04-23 
Dnr BUN 2019/00013  

 

1. Utbildningspass – Vuxenutbildningens verksamhet  

 

 

 

2. Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt 

huvudmannens mål om ekologiska livsmedel 

 

 

 

3. Funktionsprogram för grundskolan i Uddevalla kommun 

 

 

 

 

4. Avrapportering informationssäkerhetsarbetet 

 

 

 

 

 

5. Information om händelserna på Ramnerödsskolan 

 

 

6. Drogförebyggande arbetet  

 

 

 

 

08:40-09:30 

Verksamhetschef 

vuxenutbildningen 

 

09:50-10:15 

Sektionschef,  

Enhetschef 

Samhällsbyggnad  

 

10:15-10:40 

TF verksamhetschef 

grundskola, 

Utredare    

 

10:40-11:05 

Dataskyddshandläg

gare Barn och 

utbildning  

Dataskyddsombud 

 

11:10-11:35 

Rektor 

 

11:35-12:00 

Drogförebyggande 

samordnare Barn 

och utbildning och 

Socialtjänsten  

 

 

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

3(4) 

2019-04-15  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2019-04-23 
Dnr BUN 2019/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Oreglerad faktura Kunskapsförbundet Väst 

- Preliminär antagning gymnasiet 

 

2. Lokalfrågor 

- Förstudie Ljungskile skola och förskola  

 

3. Inspektionsärenden 

 

 

4. Information om Pedagogisk omsorg 

 

 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

 

 

 

 

13:40-14:00 

Förvaltningschef  

 

 

14:05-14:30 

Lokalplanerare  

 

14:50-15:00 

Administrativ chef  

 

15:00-15:30 

Administrativ chef  

4.  Information - Ordförande 2019-04-23 
Dnr BUN 2019/00015  

 

1. Information om utredningen kring yrkeshögskoleutbildningarnas 

organisation HCB-VUX  

 

 

 

 

15:30-15:50 

Ordförande 

5.  Revidering av Barn och utbildningsnämndens 

dokumenthanteringsplan 2019 
Dnr BUN 2019/00416  

Nämndsekreterare  

6.  Skolinspektionens remiss 2019:843 Ansökan från Thoren Innovation 

School AB om godkännande som huvudman för en utökning av 

befintlig fristående  gymnasieskola i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 

2020/2021 
Dnr BUN 2019/00248  

Verksamhetschef 

gymnasieskola 

7.  Remiss från Skolinspektionen 2019:973 - Ansökan från Drottning 

Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun 

fr.o.m. läsåret 2020/2021 
Dnr BUN 2019/00330  

Verksamhetschef 

gymnasieskola  

8.  Ändring av Västerskolans enhet årskurs 4-7 till årskurs 6-7  
Dnr BUN 2018/01039  

Utredare  



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

4(4) 

2019-04-15  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

9.  Inrättande av en ny enhet Ramnerödsskolan åk F-2 och fritidshem 

under läsåren 2019-2022 
Dnr BUN 2019/00415  

Utredare  

10.  Val av politiska representanter till Uddevalla Elitidrottsgymnasiums 

styrelse  
Dnr BUN 2019/00462  

Nämndsekreterare  

11.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-04-23 
Dnr BUN 2019/00002  

Nämndsekreterare 

12.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 

känner sig kränkt 2019-04-23 
Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

13.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 

gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr BUN 266876   1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering   

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Pierre 

Markström (C). Beräknad tid för justering är fredagen den 26 april 2019.      

                        

      

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Pierre Markström (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum fredagen den 26 april 2019 

      

      

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr BUN 2019/00013  2 

Information till nämnd 2019-04-23 

 

1. Utbildningspass – Vuxenutbildningens verksamhet  

  

2. Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt huvudmannens 

mål om ekologiska livsmedel 

  

3. Funktionsprogram för grundskolan i Uddevalla kommun 

  

4. Avrapportering informationssäkerhetsarbetet 

  

5. Information om händelserna på Ramnerödsskolan 

   

6. Drogförebyggande arbetet  

    

     

      

      

      

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-04-04 Dnr BUN 2019/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information till nämnd 2019-04-23 

 

1. Utbildningspass – Vuxenutbildningens verksamhet  

 

2. Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt huvudmannens 

mål om ekologiska livsmedel 

 

3. Funktionsprogram för grundskolan i Uddevalla kommun 

 

4. Avrapportering informationssäkerhetsarbetet 

 

5. Information om händelserna på Ramnerödsskolan 

 

6. Drogförebyggande arbetet  

     

      

 

   

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-04-23 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Oreglerad faktura Kunskapsförbundet Väst 

- Preliminär antagning gymnasiet 

  

2. Lokalfrågor 

- Förstudie Ljungskile skola och förskola  

  

3. Inspektionsärenden 

  

4. Information om Pedagogisk omsorg 

   

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

     

     

      

      

      

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-04-04 Dnr BUN 2019/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Förvaltningschef 2019-04-23 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Oreglerad faktura Kunskapsförbundet Väst 

- Preliminär antagning gymnasiet 

 

2. Lokalfrågor 

- Förstudie Ljungskile skola och förskola  

 

3. Inspektionsärenden 

 

4. Information om Pedagogisk omsorg 

 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

      

      

 

   
 



 

Skrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2019-03-21 Dnr BUN 2019/00028 

 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2019 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2019:443 - Beslut att 

överlämna anmälan mot Sommarhemsskolan 

7-9 till Uddevalla kommun (BUN 

2019/00137) 

2019-01-22 – Beslut att 

överlämna anmälan till 

Uddevalla kommun – svar senast 

2019-02-22 

2019-02-21 – yttrande skickas 

med beslutsjournal 

2019-03-20 – Begäran om 

komplettering 

2019-03-29 – Beslut om 

föreläggande att vidta åtgärder – 

svar senast 20 maj 

2019-03-26 – komplettering 

skickas  

Skolinspektionen - Begäran om yttrande med 

anledning av anmälan mot Västerskolan Dnr 

2019:1094 (BUN 2019/00246) 

 2019-02-21 – Begäran om 

yttrande – svar senast 2019-03-

20 

2019-03-20- yttrande skickas 

med beslutsjournal 

Barn och elevombudet enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

    

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

    

    

 



 
 

Skrivelse 

Barn och utbildning 
2(3) 

2019-03-21 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2018 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 41-2018:3982 - Anmälan 

om elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid 

Linnéaskolan i Uddevalla kommun BUN 

2018/00545 

2018-05-18 Begäran om 

yttrande 

2018-06-07 – Svar med bilagor 

skickas 

2018-10-12 – Beslut om 

föreläggande – svar senast 7 

december 2018 

2018-12-07 – Svar skickat med 

beslutsjournal 

2019-01-30 – konversation 

mellan rektor och 

Skolinspektionen 

2019-02-05 – Tjänsteanteckning 

2019-02-06 – Uppföljning av 

beslut – svar senast 2019-03-15 

2019-03-13 – Svar till 

Skolinspektionen skickas  

Skolinspektionen 41-2018:5957 - Anmälan 

om skolsituation för en elev vid Stråketskolan 

i Uddevalla kommun (BUN 2018/00796) 

2018-09-04 – Beslut att lämna 

över ärendet till Uddevalla 

kommun 

Svar daterat 2018-09-14 skickas 

2018-11-06 – Begäran om 

komplettering 

2019-03-25 – Beslut att avsluta 

ärendet. 

2018-11-12 komplettering 

inskickad  



 
 

Skrivelse 

Barn och utbildning 
3(3) 

2019-03-21 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

Skolinspektionen 41-2018:9485 Beslut att 

överlämna anmälan mot Uddevalla 

gymnasieskola, Östrabo 1 till Uddevalla 

kommun (BUN 2018/01062) 

 2018-11-07 Beslut att lämna 

över anmälan till kommunens 

klagomålshantering med svar 

senast 9 januari 

2018-12-20 – Svar skickad med 

beslutsjournal  

Skolinspektionen 41-2018:11007 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Sommarhemsskolans grundsärskola i 

Uddevalla kommun (BUN 2018/01178) 

2018-12-12 – Begäran om 

yttrande – svar senast 14 januari 

2019-04-09 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2019-01-11 – Svar skickad med 

beslutsjournal 

 

 

 



UDDEVALLA KOMMUN
Barn och utbildning

2019‐02‐26

=>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö
=> Planering ekonomi och verksamhet '=>Lokalfrågor
=>Hållbar utveckling

Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Beslutsärenden

Rapport arbetsmiljö Bokslut 2018 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    2020-
2022

Delårsbokslut TI 2019 Internkontroll-rapport 
2019 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
2019

Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 

Internkontroll-rapport 
2019       och plan 
2020

Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Rapport om 
skolplaceringsproces
sen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud 2020/2021

Styrkort BUN - 
justering av uppdrag 
och målnivåer 

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
arbete 

Delårsrapport T1 med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd

Lärande för hållbar 
utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

Förslag anslagsbind-
ningsnivåer; 
Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 samt 
översyn av stykort

Controllerrapport och 
ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

Rapport arbetsmiljö Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Information om 
skolaplaceringsproce
ssen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Lokalbehov kopplat 
till befolknings-
prognos

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö

Budgetdialogsmöte 7 
mars 13:00-16:00

Bussresa lokaler Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 
samt översyn av 
stykort (mitten av 
sept)

13 februari 
utbildningsdag bun

ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN   2019

2019

Informationsärenden

Arbetsmöten

Utbildningsdagar



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr BUN 2019/00015  4 
Information - Ordförande 2019-04-23 

 

1. Information om utredningen kring yrkeshögskoleutbildningarnas organisation 

HCB-VUX  

 

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-04-04 Dnr BUN 2019/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Ordförande 2019-04-23 

 

1. Information om utredningen kring yrkeshögskoleutbildningarnas organisation 

HCB-VUX 

      

      

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr BUN 2019/00416  5 

Revidering av Barn och utbildningsnämndens dokument-
hanteringsplan 2019 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (varje nämnd) 

upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar de inom myndigheten 

förekommande handlingar, hur dessa ska hanteras samt vilka gallringsfrister som ska 

gälla.  

 

Handlingarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är redovisade 

efter verksamhetsområden och processer enligt en gemensam klassificeringsstruktur för 

Uddevalla kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-08. 

Klassificeringsstrukturen är organisationsoberoende, vilket innebär att den inte har 

någon koppling till en myndighets politik- eller tjänstemannaorganisation och den 

omfattar samtliga verksamhetsområden inom kommunen. 

 

Barn och utbildningsnämnden antog 2018-01-25 § 12 nämndens dokumenthanterings-

plan med gallringsfrister som nu behöver revideras. Revideringarna som föreslås består 

i att några handlingar har tillkommit, beskrivande text har ändrats, handlings 

gallringsfrist behöver ändras eller att handlingar har flyttats eller föreslås att tas bort. I 

dokumentet Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med 

revideringar 2019-04-23 föreslås grön text läggas till och röd text att tas bort.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-04-15.  

Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med revideringar  

2019-04-23       
Yttrande angående revidering av barn och utbildningsnämndens 

dokumenthanteringsplan  

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta revideringarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan med 

gallringsfrister  

     

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-04-15 Dnr BUN 2019/00416 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Revidering av Barn och utbildningsnämndens dokument-

hanteringsplan 2019 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (varje nämnd) 

upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar de inom myndigheten 

förekommande handlingar, hur dessa ska hanteras samt vilka gallringsfrister som ska 

gälla.  

 

Handlingarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är redovisade 

efter verksamhetsområden och processer enligt en gemensam klassificeringsstruktur för 

Uddevalla kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-08. 

Klassificeringsstrukturen är organisationsoberoende, vilket innebär att den inte har 

någon koppling till en myndighets politik- eller tjänstemannaorganisation och den 

omfattar samtliga verksamhetsområden inom kommunen. 

 

Barn och utbildningsnämnden antog 2018-01-25 § 12 nämndens dokumenthanterings-

plan med gallringsfrister som nu behöver revideras. Revideringarna som föreslås består 

i att några handlingar har tillkommit, beskrivande text har ändrats, handlings 

gallringsfrist behöver ändras eller att handlingar har flyttats eller föreslås att tas bort. I 

dokumentet Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med 

revideringar 2019-04-23 föreslås grön text läggas till och röd text att tas bort.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-04-15.  

Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med revideringar  

2019-04-23       
Yttrande angående revidering av barn och utbildningsnämndens 

dokumenthanteringsplan       

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta revideringarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan med 

gallringsfrister     

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 
Expediera till 



UTBILDNING
Strukturenhet Processnamn Handlingstyp Kommentar Gallras/ 

Bevaras
Gallringsfrist Till arkivmyndigheten

7.1 Gemensam verksamhet
7.1.1 Skolplikt
7.1.1 Skolplikt Förfrågan om skolplacering till vårdnadshavare  Gallras  Vid inaktualitet 
7.1.1 Skolplikt Förteckning över utskickade förfrågningar om skolplacering till 

vårdnadshavare 
Bevaras  10 år 

7.1.1 Skolplikt Meddelande om skolplacering från socialtjänst  Bevaras  10 år 
7.1.2 Planera utbildning
7.1.2 Planera utbildning Personalscheman eller motsvarande som redovisar 

personaltäthet
Bevaras  10 år 

7.1.2 Planera utbildning Utdrag ur polisens belastningsregistret Kopia förvaras på enheten Gallras efter registrering i Medvind  Gallras  1 år Vid Inaktualitet 

7.1.2 Planera utbildning Läsårstider Anmälningspliktigt delegationsbeslut  Bevaras  10 år 
7.1.2 Planera utbildning Redovisningshandlingar rörande undervisningen Original förvaras på enheten Underlag för kontroll till 

löneutbetalningar och statsbidragsansökningar lämnade av 
lärare med uppgifter om undervisningstimmar och 
genomgångna kursmoment  

Gallras  Vid inaktualitet 

7.1.2 Planera utbildning Dagböcker och planeringskalendrar Original, förvaras på enheten   Bevaras  10 år Flyttas till 7.2.2
7.1.2 Planera utbildning Överklaganden Original  Bevaras  10 år 
7.1.3 Läromedel
7.1.3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Gallras  2 år 
7.1.3 Läromedel Läromedel, egenproducerade I den mån kompendier, foton, diabilder, ljudband, 

videoinspelningar eller multimediepresentationer produceras 
på skolan för att användas i undervisningen bör ett exemplar 
av varje bevaras om materialet bedöms ha ett högre värde och 
används under en längre tid. 

Bevaras  10 år 

7.1.3 Läromedel Läromedelsförteckning Bevaras  10 år
7.1.4 Skolskjuts
7.1.4 Skolskjuts Skolskjutsreglemente, regler för ersättning för elevresor, 

inackordering
Beslut av nämnd    Bevaras   10 år

7.1.4 Skolskjuts Skolskjutsregister Kan gallras under förutsättning att  statistik bevaras.    Gallras  3 år efter senaste anteckning 

7.1.4 Skolskjuts Avtal ‐ upphandling och likande   Bevaras   10 år
7.1.4 Skolskjuts Ansökan och beslut om skolskjuts inklusive bilagor Om ansökan ej gäller skolskjuts vid växelvis boende. Ansökan 

görs digitalt   
Gallras  2 år 

7.1.4 Skolskjuts Ansökan om beslut om skolskjuts som blivit överklagande 
inklusive bilagor

Bevaras   10 år

7.1.4 Skolskjuts Ansökan om beslut om skolskjuts vid växelvis boende inklusive 
bilagor

Bevaras   10 år

7.1.4 Skolskjuts Dispensansökningar och beslut Bevaras   10 år
7.1.4 Skolskjuts Årsstatistik över skolskjutsverksamheten, elevresor och 

inackordering
Bevaras   10 år

7.1.4 Skolskjuts Övriga handlingar rörande skolskjutsverksamheten, elevresor 
och inackordering

Med undantag av räkenskapsinformation (fakturor, 
utbetalningsunderlag som ska bevaras i 10 år)  

Gallras  Vid inaktualitet

7.1.5 Elevsocial verksamhet
7.1.5 Elevsocial verksamhet Handlingar rörande diciplinfrågor, t.ex.: Mobbningsärenden 

och ärenden rörande skadegörelse
Bevaras



7.1.5 Elevsocial verksamhet Anmälningar och utredningar av kränkningar, trakasserier och 
diskriminering

Grundskolan och gymnasiet registrerar i journalsystem. 
Förskola och vuxenutbildning diarieför i Ciceron  

Bevaras 10 år

7.1.5 Elevsocial verksamhet Polisanmälningar av elever Bevaras 10 år 
7.1.5 Elevsocial verksamhet Orosanmälan till Socialtjänst  Bevaras 10 år
7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut vid enskild undervisning och särskild 

undervisningsgrupp 
Rektorsbeslut  Bevaras  10 år

7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut vid anpassad studiegång  Rektorsbeslut  Bevaras  10 år
7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut om utvisning ur undervisningslokalen Bevaras 

Gallras
5 år efter avslutad skolgång 10 år

7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut om kvarsittning  Gallras 5 år efter avslutad skolgång 10 år 
7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut om skriftlig varning  Rektorsbeslut  Bevaras  10 år 
7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut om tillfällig omplacering  Rektorsbeslut  Bevaras  10 år 
7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut om tillfällig placering vid annan skolenhet  Rektorsbeslut  Bevaras  10 år 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut om avstängning från undervisningen  Rektorsbeslut upp till två veckor. Nämndsbeslut (Ciceron) vid 
längre än två veckor 

Bevaras  10 år 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Underlag och beslut om omhändertagande av föremål Rektorsbeslut  Gallras 5 år efter avslutad skolgång 10 år 
7.1.5 Elevsocial verksamhet Skolhälsovårdsjournaler innehåller t.ex… Läkarintyg, remisser, kostintyg, föräldrars förbud/medgivande 

att vaccinera, brev till/från föräldrar, brev till/från 
läkare/kliniker, rekvisitioner.Pappersjournal, i de fall sådan 
finns, till kommunarkiv. Digital journal arkiveras digitalt  
Sekretess möjlig enl. OSL 23:3  

Bevaras  3 år 5 år efter avslutad 
skolgång 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Register/förteckningar över journaler/journal uppgifter Som har överlämnats till annan skola eller huvudman. Om 
original överlämnats ska beslut om avhändande fattas av 
fullmäktige Se cirkulär från SKL 2009:44 Utlämnande av kopior 
dokumenteras i journalen. Inga register eller förteckningar 
finns . 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Medgivande att lämna ut journalanteckning till t.ex. soc, 
försäkringsbolag

Vart uppgiften har skickas antecknas i journalen   Gallras  3 år

7.1.5 Elevsocial verksamhet Barnhälsovårdsjournaler Tillhör normalt landstinget. Lämnas till VG‐regionens arkiv vid 
år 9 slut  

7.1.5 Elevsocial verksamhet Skolpsykologjournaler med underlag Digital journal arkiveras digitalt i journalsystem  Bevaras  3 år 5 år efter avslutad 
skolgång 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Skolpsykologs handlingar som endast rör konsultation och inte 
behandling

Bevaras  10 år

7.1.5 Elevsocial verksamhet Psykologiska tester inkl. svar efter resultat    Frågeformulär, självskattningsinstrument, självsvarsinstrument 
etc. Dokument som är av betydelse för undersökning, 
bedömning, beslut diagnos eller uppföljning ska de bevaras. 
Dokument av tillfällig eller ringa betydelse ska gallras vid 
inaktualitet  

Bevaras  5 år efter avslutad skolgång 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Vaccinationstillstånd I datajournal antecknas vilken vaccination som är gjord och när  3 år 
Gallras 

3 år 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Ansökan och beslut m.fl. handlingar rörande särskild 
undervisningt t.ex. på sjukhus

 Registreras i journalsystem  Bevaras  10 år

7.1.5 Elevsocial verksamhet Olycksfall/incident rapporter Bevaras  10 år 
7.1.5 Elevsocial verksamhet Arbetsskador (elev), handlingar rörande, t.ex. vid PRAO och 

APL
Bevaras  10 år Flyttas till 7.1.7

7.1.5 Elevsocial verksamhet Handlingar som rör skolkurators verksamhet Bevaras  10 år
7.1.5 Elevsocial verksamhet Utredningar rörande skolsvårigheter t.ex.  Pedagogiska, sensomotoriska, talutredningar eller 

basutredningar kring psykisk ohälsa
Bevaras  10 år



7.1.5 Elevsocial verksamhet Utredningar som görs kring barn och elever eller som tas emot 
från extern part

Registreras i journalsystem. Förskola och vuxenutbildning 
diarieför i Ciceron 

Bevaras 10 år 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Brev/mail från vårdnadshavare Brev/mail som inte tillför något gallras vid inaktuelitet. Övriga 
mail sparas i journalsystem. Bevaras digitalt  

Gallras  Vid inaktualitet 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Handlingar och beslut rörande barn med särskilda behov Bevaras 10 år 

7.1.5 Elevsocial verksamhet Övrig utredning/kartläggningsdokumentation avseende 
enslkilda elever

Digital journal arkiveras digitalt i journalsystem  Bevaras 10 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Protokoll/minnes anteckningar från elevhäsomöten Sekretess möjlig enl. OSL 23:3  Bevaras 10 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Handlingar rörande special och stödundervisning Bevaras 10 år
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Anteckningar från specialpedagogs verksamhet Sekretess möjlig enl. OSL 23:3  Bevaras 10 år
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Individuella studieplaner Då eleven slutat skolan. Gymnasiesärskolan ‐ Uppgifter om 

studieväg, kursval, fullständigt eller utökat program  
Gallras Vid inaktualitet  Flyttas till 7.4.4, 7.7.4 och 

7.6.4
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Induviduell utvecklingsplan (IUP) med omdömen Bevaras 10 år
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Elevhistorik Uppgifter om elevs studieplan, kursplan, studieavbrott, tillval, 

skolgång m.m 
Bevaras 5 år Flyttas till 7.3.4 och 7.6.4

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Utvecklingssamtal eller motsvarande, anteckningar från möte Under förutsättningar att uppgifter för uppföljning m.m. 
dokumenteras  

Gallras  Vid inaktualitet 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Åtgärdsprogram och underlag Registreras i journalsystem  Bevaras 5 år efter avslutad skolgång 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan Med uppgifter väsentliga för verksamheten Diarieförs i det 

ärende som det tillhör och i det system där ärendet är 
diariefört. Korrespondens som inte är att hänföra till ett 
ärende eller som är av ringa betydelse kan gallras vid 
inaktualitet. Brev, mail, SMS,  

Bevaras  10 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Korrespondens av tillfällig betydelse Cirkulär, rutinkorrespondens, kursinbjudningar, interna 
meddelanden m.m. 

Gallras  Vid inaktualitet

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Tjänsteanteckning som ej tillför sakuppgift och är av tillfällig 
eller ringa karaktär

Gallras  Vid inaktualitet

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Tjänsteanteckning som tillför ärendet sakuppgift väsentlig för 
verksamheten

Tjänsteanteckningen ska diarieföras i ärendet   Bevaras 10 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Överenskommelse om studiegång. Särskild överenskommelse 
för enskild elev

Diarieförs i Ciceron Särskild överenskommelse för enskild elev   Bevaras 10 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Kunskapsprofiler Gäller samtliga ämnen  Gallras  Vid inaktualitet
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Beslut om befrielse Från visst utbildningsinslag/undervisning, handlingar rörande 

detta
Bevaras  10 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Handlingar rörande utbytesstipendiater Bevaras 10 år
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Elevsvar på nationella prov I svenska och svenska som andra språk, elevlösningar samtliga 

delar 
Bevaras 10 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen utan svenska Gallras 5 år efter provtillfället. Elevlösningar i svenska sparas  Bevaras 
Gallras

 5 år efter provtillfället 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Sammanställningar över resultat från nationella prov i Svenska Bevaras 10 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Sammanställning av resultat från nationell prov utom Svenska Sammanställningar av resultat från nationella prov i Svenska 
bevaras  

Bevaras 
Gallras

 5 år efter provtillfället 5 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Nationella slutprov (SFI), ämnesprov i svenska, elevlösningar, 
samtliga delar

Bevaras 10 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Skrifliga tester och prov, elevlösningar Då betyget är satt och tiden för omprövning av betyg löpt ut  Gallras Vid inaktualitet

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Diagnostiska prov, elevlösningar Gallras Vid inaktualitet
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Sammanställningar över resultat från övriga prov Gallras 5 år



7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Betygsunderlag Det underlag som läraren använder för att kunna sätta betyg 
på en elev. 

Gallras 5 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Register över prövningar Gallras Vid inaktualitet
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Anmälan till prövning När prövningen är genomförd  Gallras Vid inaktualitet
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Meddelande om genomförd prövning När uppgiften är dokumenterad  Gallras Vid inaktualitet
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Specialarbeten/gymnasiearbete/projektarbete Handlingar rörande detta. Originalet behålls av författaren en 

kopia av arbetet bevaras    
Bevaras 5 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Betygskatalog, betygssammanställningar Tas fram årsvis efter klass. Förkortningar och sifferkoder ska  
förklaras. Ska vara ett pappersdokument enligt SKOLFS  

Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Utdrag  ur betygskatalog För elever som avgår innan utbildningen är klar   Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Skriftliga omdömen Får ingå i den individuella utvecklingsplanen Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Skriftliga omdömen/intyg som ersätter slutbetyg Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Skriftliga bedömningar/intyg, Om skrifliga bedömningar/intyg ges istället för slutbetyg eller 

examenbevis  
Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Samlat betygsdokument, kopia För elever som ej får slutbetyg  Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Resultat av prövning med anteckning om givet betyg Har samma betydelse som betygskatalog. Bör förvaras 

tillsammans med betygskatalog eller individuella betyget.  
Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Kodplaner och övriga förklaringar rörande betygsuppgifter Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Intyg om anpassad studiegång Intyg ska utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg, och 
åtföljer detta. Ingår i betygskatalog 

Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Intyg om avgång från grundskola Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg.Bör förvaras 
tillsammans med betygskatalog 

Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Intyg om avgång och reducerat program Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Omprövning av betyg (beslut och handlingar) Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Kursutvärderingar Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Slutbetyg, exambensbevis, studiebevis, avgångsbetyg och 

liknande
Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg) Gäller främst gymnasiet Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Intyg om genomgången utbildning (särskola) Bevaras 5 år 
7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Intyg från arbets‐ /praktikplatser (GLU) Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen ska rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det 
med uppgifter om hur stor del av utbildningen som eleven har 
genomgått och innehållet i den 

Bevaras 5 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Betyg med bilagor (GLU) Beskrivning av de utbildningsavsnitt som genomförts på en 
arbetsplats  

Bevaras 5 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Intyg SFI Sparas i betygskatalog. Sekretess genomgånga delen av 
utbildningen.  

Bevaras 10 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Intyg, kopior från genomförda individuella kurser och 
orienteringskurser  (Vux)

Bevaras 10 år

7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning
7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning Anteckningar från studie‐ och yrkesvägledares verksamhet Bevaras 10 år 

7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning Förteckningar över elevers placeringar Under praktisk arbetslivsorientering Bevaras 10 år 



7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning Handlingar rörande praktik och praktikplatser T.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked, omdömen. Gallras 
under förutsättning att uppgifter om genomförd praktik 
dokumenteras i elevmatrikel eller motsvarande.

Gallras Vid inaktualitet

7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning Elevens val, inlämnad blankett Kan gallras då anteckning gjorts i verksamhetssystem, på 
elevkort eller motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning Arbetsskador (elev), handlingar rörande, t.ex. vid PRAO och 
APL

Tillbudsrapport  Bevaras  10 år 

7.1.8 Enskild skolverksamhet
7.1.8 Enskild skolverksamhet Ansökan/Utredningar och beslut Om att få bedriva verksamhet inom pedagogisk omsorg   Bevaras 10 år
7.1.8 Enskild skolverksamhet Avtal med enskilda Bevaras 10 år
7.2 Förskola
7.2.1 Placera i förskola
7.2.1 Placera i förskola Dokumentation om pedagogisk inriktning och verksamhet Bevaras 10 år

7.2.1 Placera i förskola Placeringskriterier Reglemente  Bevaras 10 år
7.2.1 Placera i förskola Ansökningar om plats eller ändring av plats inom förskola inkl. 

vh arbetsgivarintyg 
Inom förskola/pedagogisk omsorg inkl vårdnadshavares 
arbetsgivarintyg. Gallras tidigast efter att barnet eleven har 
avslutat sin förskoleplacering utbildning

Gallras  Vid inaktualitet 

7.2.1 Placera i förskola Inkomstuppgifter/beslut om avgift Både digitalt och papper  Gallras  10 år efter inkomståret 
7.2.1 Placera i förskola Placeringsbekräftelse Digitala  Gallras Vid inaktualitet
7.2.1 Placera i förskola Placeringserbjudande När svar inkommit  Gallras Vid inaktualitet
7.2.1 Placera i förskola Svar på placeringserbjudande När barnet registrerats  Gallras Vid inaktualitet
7.2.1 Placera i förskola Handlingar och beslut i förtursärenden Bevaras 10 år
7.2.1 Placera i förskola Ärenden om utbildningsplats i annan kommun Yttranden till eller från andra kommuner  Bevaras 10 år
7.2.1 Placera i förskola Förteckningar eller register över barn som är folkbokförda i 

andra kommuner
Bevaras 10 år

7.2.1 Placera i förskola Uppsägning av plats Gallras 2 år
7.2.1 Placera i förskola Anmälan till sommarförskola genom Flexsite Gallras tidigast ett år efter att sommarförskola genomförts. 

Avslag gallras 2 år efter beslut om avslag
Gallras  1 år 

7.2.1 Placera i förskola Statistik från sommarförskola  Tex. antal deltagare, beläggningsunderlag  Bevaras  10 år 
7.2.2 Planera verksamheten i förskola
7.2.2 Planera verksamheten i förskola Lokala handlingsplaner/arbetsplaner Tex. arbetsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 

krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  
Bevaras 10 år

7.2.2 Planera verksamheten i förskola Förskolelärarschema Gallras 3 år
7.2.2 Planera verksamheten i förskola Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten Bevaras 10 år
7.2.2 Planera verksamheten i förskola Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter, konsert‐ eller 

teaterbesök eller andra kortare aktiviteter. 
Utflykter, konsert‐ eller teaterbesök eller andra kortare 
aktiviteter. T.ex. medgivande från vårdnadshavare kring 
deltagande   

Gallras 2 år

7.2.2 Planera verksamheten i förskola Ordningsregler Handlingar rörande ordningen vid enheterna samt tillsyn och 
vård av lokaler, inventarier och utbildningsmaterial   

Bevaras 10 år

7.2.2 Planera verksamheten i förskola Dagböcker och planeringskalendrar Bör bevaras i de fall de har förts löpande och i sådan form att 
de dokumenterar verksamheten

Bevaras  10 år

7.2.3 Följa upp verksamheten i förskola

7.2.4 Närvaro  i förskola
7.2.4 Närvaro  i förskola Förteckningar över förskolor Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 

mättillfällena  
Bevaras 10 år



7.2.4 Närvaro  i förskola Grupplistor av tillfällig betydelse  Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet
7.2.4 Närvaro  i förskola Övriga register Över barn som upprättats i syfte att underlätta intern kontroll 

och redovisning. T.ex. för debitering av interkommunala 
avgifter   

Gallras 2 år 

7.2.4 Närvaro  i förskola Förteckningar över barn per enhet Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 
mättillfällena  

Bevaras 10 år

7.2.4 Närvaro  i förskola Ledighet, ansökan Mer än 1 månad och högst 2 månader   Bevaras 10 år
7.2.4 Närvaro  i förskola Närvaro‐ och frånvarouppgifter Gallras 3 år
7.2.4 Närvaro  i förskola Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet
7.2.4 Närvaro  i förskola Köstatistik, beläggningsstatistik I oktober skickas statistik till SCB  Bevaras 10 år
7.2.4 Närvaro  i förskola Kölistor Köstatisk bör bevaras   Gallras Vid inaktualitet
7.2.4 Närvaro  i förskola Uppgifter om vistelsetid Görs ofta digitalt  Gallras 3 år 
7.2.4 Närvaro  i förskola Handlingar och beslut rörande avstängningar Beslutsjournal  med underlag  Bevaras 10 år
7.2.4 Närvaro  i förskola Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 

blankett/handlingsplan
Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet och så 
länge som personen har skyddade uppgifter 

Gallras Vid inaktualitet

7.2.4 Närvaro  i förskola Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR För tex bilder på hemsida Samtycken bör vara tidsbegränsade 
och gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.3 Grundskola
7.3.1 Anta och placera i grundskola
7.3.1 Anta och placera i grundskola Beslut om upptagningsområde Bevaras 10 år
7.3.1 Anta och placera i grundskola Antagnings‐ och placeringskriterier Bevaras 10 år
7.3.1 Anta och placera i grundskola Anmälningar/ ansökningshandlingar Tidigast efter att eleven har avslutat sin utbildning   Gallras Vid inaktualitet
7.3.1 Anta och placera i grundskola Intagningstester, resultat När eleven har slutat skolan  Gallras Vid inaktualitet
7.3.1 Anta och placera i grundskola Underlag för registrering Meddelanden om skol‐ eller klassbyten, in‐ och avflyttning, 

frånvaro m.m.   
Gallras Vid inaktualitet

7.3.1 Anta och placera i grundskola Antagningsbekräftelse Gallras Vid inaktualitet
7.3.1 Anta och placera i grundskola Ansökan om att få gå om årskurs eller uppflyttning till högre 

årskurs
Rektorsbeslut  Gallras Vid inaktualitet

7.3.1 Anta och placera i grundskola Beslut om mottagende av elev från annan kommun Från annan kommun, önskemål om utbildningsplats i annan 
kommun, Yttrande från hemkommunen samt beslut   

Bevaras 10 år

7.3.1 Anta och placera i grundskola Önskemål om utbildningsplats i annan kommun Yttrande från hemkommunen samt beslut    Bevaras 10 år
7.3.1 Anta och placera i grundskola Handlingar rörande val av skola, Skolvalsblanketter Överklaganden m.m. bevaras  Gallras 1 år
7.3.1 Anta och placera i grundskola Byte av skola, ansökan Gallras 1 år
7.3.1 Anta och placera i grundskola Förteckningar/ register över elever folkbokförda i andra 

kommuner
Underlag i ekonomisystemet vid fakturering  Bevaras 10 år

7.3.1 Anta och placera i grundskola Förteckning /register över elever som går i skola i annan 
kommun

Underlag i ekonomisystemet vid fakturering  Bevaras 10 år

7.3.2 Planera utbildning i grundskola
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Handlingar om tillval Handlingar som presenterar de ämnen som eleverna kan välja 

som tillval  
Bevaras  10 år

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Lokala handlingsplaner/ arbetsplaner Tex. arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, likabehandlingsplan, 
krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Individuella scheman Bevaras 
Gallras 

Vid inaktualitet  10 år

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Schema klass‐ (slutligt för varje läsår och skolenehet) Bevaras 10 år
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Lärarschema Klasschema bör dock bevaras   Gallras 3 år
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Schema elev/sal Gallras Vid inaktualitet
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Lektionsplanering Gallras Vid inaktualitet



7.3.2 Planera utbildning i grundskola Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Ex. delegationsbeslut med ansökan  Bevaras 10 år

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter konsert‐ eller 
teaterbesök eller andra kortare aktiviteter

Konsert‐ eller teaterbesök eller andra kortare aktiviteter T.ex. 
medgivande från vårdnadshavare kring deltagande   

Gallras Vid inaktualitet

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Ordningsregler Handlingar rörande ordningen vid enheterna samt tillsyn och 
vård av lokaler, inventarier och utbildningsmaterial   

Bevaras 10 år

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Handlingar rörande undervisningsprojekt Av särskild och/eller lokal betydelse  Bevaras 10 år
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO Ämnesanknuten och inbyggd praktik. 

T.ex.arbetsplatskontakter, pratikbesked, omdömen. Under 
förutsättning att uppgifter om genomförd praktik 
dokumenteras i elevmatrikel eller motsvarande.  

Gallras Efter registrering på elevkort Flyttas till 7.1.7

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Förteckningar över elevers placeringar Under praktisk arbetslivsorientering (PRAO) Bevaras  10 år Flyttas till 7.1.7
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Anmälan och beslut om svenska som andraspråk Gallras Vid inaktualitet
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Förteckning över elever som fått modersmåls‐ och 

studiehandledning
Bevaras 10 år

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Anmälan och beslut om studiehandledning på 
modersmål/hemspråk

Gallras Vid inaktualitet

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Anmälan/avanmälan modersmåls‐/hemspråksundervisning Gallras När eleven slutat skolan 

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Språkval, ansökan, byte och avbrott Gallras När eleven slutat skolan 
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Gallras När eleven slutat skolan 
7.3.2 Planera utbildning i grundskola Skydd av personuppgift i verksamhetssystem Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet och så 

länge som personen har skyddade uppgifter  
Gallras Vid inaktualitet

7.3.2 Planera utbildning i grundskola Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR Tex. bilder på hemsida Samtycken bör vara tidsbegränsade och 
gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.3.3 Följa upp utbildning i grundskola
7.3.4 Närvaro  i grundskola
7.3.4 Närvaro  i grundskola Klasslistor/ Gruppförteckningar Slutgiltlig med dokumenterade förändringar under året  Bör 

innehålla uppgifter om skola, läsår, klassbeteckning, lärare, 
elevnamn, personnummer och adress 

Bevaras 10 år

7.3.4 Närvaro  i grundskola Grupplistor, kurslistor av tillfällig betydelse  Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet
7.3.4 Närvaro  i grundskola Övriga register Över elever som upprättats i syfte att underlätta intern 

kontroll och redovisning. T.ex. för debitering av 
interkommunala avgifter  

Gallras 2 år

7.3.4 Närvaro  i grundskola Skolkataloger Bevaras 10 år
7.3.4 Närvaro  i grundskola Protokoll från möten som hålls av skolan Som hålls av skolan såsom: Tex. skolråd, klassråd, elevråd, 

kostråd, ämnesråd, yrkesråd, lärlingsråd, föräldraråd, 
skolkonferenser, klasskonferenser, elevkonferenser, 
ämneskonferenser, beslutskonferenser, m.m.   Elev‐ 
klassrelaterade registreras i journalsystem. Övergripande  
handlingar som inte berör enskilda elever eller klasser 
diarieförs i Ciceron

Bevaras 10 år



7.3.4 Närvaro  i grundskola Ansökan med handlingar Med handlingar om studieavbrott, ändrat tillval, flyttning. Kan 
gallras då anteckning gjorts i verksamhetssytem, på elevkort 
eller motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.3.4 Närvaro  i grundskola Ledighet för elev, ansökan Då eleven slutat skolan  Gallras Vid inaktualitet
7.3.4 Närvaro  i grundskola Närvaro‐ och frånvarouppgifter Gallras Vid inaktualitet
7.3.4 Närvaro  i grundskola Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet
7.3.4 Närvaro  i grundskola Elevhistorik Uppgifter om elevs studieplan, kursplan, studieavbrott, tillval, 

skolgång m.m 
Bevaras  5 år 

7.4 Grundsärskola
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Beslut om upptagningsområde Bevaras 10 år
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Antagnings‐ och placeringskriterier Utredningar sparas i Journalsystem  Bevaras 10 år
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Ansökan, underlag och beslut om mottagande i särskola Bevaras 10 år

7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Beslut om huvudsaklig kursplan Bevaras 10 år
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Anmälningar/ansökningshandlingar Tidigast efter att eleven har avslutat sin utbildning   Gallras Vid inaktualitet
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Underlag för registrering Meddelanden om skol‐ eller klassbyten, in‐ och avflyttning, 

frånvaro m.m.   
Gallras Vid inaktualitet

7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Antagningsbekräftelse Beslut om mottagande bevaras övrig bekräftelse gallras vid 
inaktualitet  

Gallras Vid inaktualitet

7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Beslut om mottagende av elev från annan kommun Från annan kommun, önskemål om utbildningsplats i annan 
kommun, Yttrande från hemkommunen samt beslut   

Bevaras 10 år

7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Önskemål om utbildningsplats i annan kommun Yttrande från hemkommunen samt beslut    Bevaras 10 år
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Ansökan om att få gå om årskurs eller uppflyttning till högre 

årskurs
Årskurs eller uppflyttning till högre årskurs Rektorbeslut   Gallras  Vid inaktualitet 

7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Handlingar rörande  val av skola, Skolvalsblanketter Skolvalsblanketter. Överklaganden m.m. bevaras  Gallras 1 år
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Byte av skola, ansökan Gallras 1 år 
7.4.1 Anta och placera i grundsärskola Förteckningar eller register över elever Över Elever i verksamheterna som är folkbokförda i andra 

kommuner. Underlag i ekonomisystemet vid fakturering
Bevaras 10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Lokala handlingsplaner/ arbetsplaner Tex. arbetsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 
krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Individuella scheman Bevaras 
Gallras 

Vid inaktualitet  10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Schema klass‐ (slutligt för varje läsår och skolenehet) Bevaras 10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Lärarschema Klasschema bör dock bevaras  Gallras 3 år 

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Schema elev/sal Gallras Vid inaktualitet

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Lektionsplanering Gallras Vid inaktualitet

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Ex. delegationsbeslut med ansökan  Bevaras 10 år



7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter, konsert‐ eller 
teaterbesök eller andra kortare aktiviteter 

Konsert‐ eller teaterbesök eller andra kortare aktiviteter T.ex. 
medgivande från vårdnadshavaren kring deltagande  

Gallras Vid inaktualitet

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Ordningsregler Handlingar rörande ordningen vid enheterna samt tillsyn och 
vård av lokaler, inventarier och utbildningsmaterial   

Bevaras 10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Handlingar rörande undervisningsprojekt Av särskild och/eller lokal betydelse  Bevaras 10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO Ämnesanknuten och inbyggd praktik. 
T.ex.arbetsplatskontakter, pratikbesked, omdömen. Under 
förutsättning att uppgifter om genomförd praktik 
dokumenteras i elevmatrikel eller motsvarande. 

Gallras Efter registrering på elevkort  Flyttas till 7.1.7

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Förteckning över elever som fått modersmåls‐, 
hemspråksundervisning och studiehandledning 

Över elever som fått modersmåls‐ och hemspråksundervisning 
och studiehandledning 

Bevaras 10 år

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Anmälan och beslut om studiehandledning på 
modersmål/hemspråk

Gallras Vid inaktualitet

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Anmälan/avanmälan modersmåls‐/hemspråks undervisning Gallras När eleven slutat skolan 

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Anmälan och beslut om svenska som andraspråk Rektorsbeslut  Gallras Vid inaktualitet

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Gallras När eleven slutat skolan 

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Språkval, ansökan, byte och avbrott Gallras När eleven slutat skolan 

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet och så 
länge som personen har skyddade uppgifter  

Gallras Vid inaktualitet

7.4.2 Planera utbildning i grundsärskola Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR Tex. bilder på hemsida Samtycken bör vara tidsbegränsade och 
gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.4.3 Följa upp utbildning i grundsärskola

7.4.4 Närvaro  i grundsärskola
7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Klasslistor/ Gruppförteckningar Slutgiltlig med dokumenterade förändringar under året.  Bör 

innehålla uppgifter om skola, läsår, klassbeteckning, lärare, 
elevnamn, personnummer och adress  

Bevaras 10 år

7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Grupplistor, kurslistor av tillfällig betydelse Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet
7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Övriga register Över elever som upprättats i syfte att underlätta intern 

kontroll och reovisning. T.ex. för debitering av 
internkommunala avgifter  

Gallras 2 år

7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Skolkataloger Bevaras 10 år
7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Protokoll från möten som hålls av skolan Som hålls av skolan såsom: Tex. skolråd, klassråd, elevråd, 

kostråd, ämnesråd, yrkesråd, lärlingsråd, föräldraråd, 
skolkonferenser, klasskonferenser, elevkonferenser, 
ämneskonferenser, beslutskonferenser, m.m.    Elev‐ 
klassrelaterade registreras i journalsystem. Övergripande  
handlingar som inte berör enskilda elever eller klasser 
diarieförs i Ciceron

Bevaras 10 år



7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Ansökan med handlingar Om studieavbrott, ändrat tillval, flyttning . Kan gallras då 
anteckning gjorts i verksamhetssytem, på elevkort eller 
motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Ledighet för elev, ansökan Då eleven slutat skolan   Gallras Vid inaktualitet
7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Närvaro‐ och frånvarouppgifter Gallras Vid inaktualitet
7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Aktuella personuppgifter Gallras 2 år
7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Individuella studieplaner  Då eleven slutat skolan. Uppgifter om studieväg, kursval, 

fullständigt eller utökat program 
Gallras  Vid inaktuallitet 

7.5 Fritidshem
7.5.1 Placera i fritidshem
7.5.1 Placera i fritidshem Placeringskriterier Fritidshemsreglemente  Bevaras 10 år
7.5.1 Placera i fritidshem Ansökningar om plats eller ändring av plats inom fritidshem 

inkl vårdnadshavares arbetsgivarintyg
Inom fritidshem inkl vårdnadshavares arbetsgivarintyg. Gallras 
tidigast efter att eleven har avslutat sin utbildning. Avslag 
gallras 2 år efter beslut om avslag.  

Gallras Vid inaktualitet

7.5.1 Placera i fritidshem Inkomstuppgifter/beslut om avgift Både digitalt och papper Gallras  10 år efter inkomståret 
7.5.1 Placera i fritidshem Placeringsbekräftelse Gallras Vid inaktualitet
7.5.1 Placera i fritidshem Placeringserbjudande När svar inkommit  Gallras Vid inaktualitet
7.5.1 Placera i fritidshem Svar på placeringserbjudande När barnet registrerats  Gallras Vid inaktualitet
7.5.1 Placera i fritidshem Handlingar och beslut i förtursärenden Ärende i Ciceron  Bevaras 10 år
7.5.1 Placera i fritidshem Uppsägning av plats Gallras 2 år 
7.5.1 Placera i fritidshem Anmälan till sommarfritids genom Flexsite Gallras tidigast ett år efter att sommarfritids genomförts. 

Avslag gallras 2 år efter beslut om avslag
Gallras  1 år 

7.5.1 Placera i fritidshem Statistik från sommarfritids    Tex. antal deltagare, beläggningsunderlag  Bevaras  10 år 
7.5.2 Närvaro i fritidshem
7.5.2 Närvaro i fritidshem Grupplistor av tillfällig betydelse  Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet 
7.5.2 Närvaro i fritidshem Förteckningar över barn per enhet Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 

mättillfällena  
Bevaras 10 år

7.5.2 Närvaro i fritidshem Förteckningar över fritidshem Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 
mättillfällena  

Bevaras 10 år

7.5.2 Närvaro i fritidshem Ledighet för elev, ansökan Gallras då eleven slutat skolan. Ledighet mer än 1 månad och 
högst 2 diarieförs i ciceron  

Gallras Vid inaktualitet

7.5.2 Närvaro i fritidshem Närvaro‐ och frånvarouppgifter Gallras 3 år 
7.5.2 Närvaro i fritidshem Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet
7.5.2 Närvaro i fritidshem Handlingar och beslut rörande avstängningar Beslutsjournal med underlag  Bevaras  10 år 
7.5.3 Följa upp verksamhet i fritidshem
7.5.3 Följa upp verksamhet i fritidshem Köstatistik, beläggningsstatistik I oktober skickas statistik till SCB Bevaras 10 år
7.5.3 Följa upp verksamhet i fritidshem Kölistor Gallras Vid inaktualitet
7.5.3 Följa upp verksamhet i fritidshem Uppgifter om vistelsetid Läggs ofta in digitalt  Gallras 3 år 
7.5.3 Följa upp verksamhet i fritidshem Handlingar och beslut rörande avstängningar Beslutsjournal  Bevaras 10 år
7.6 Gymnasieskola
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Antagningskriterier Bevaras
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Anmälningar/ansökningshandlingar Tidigast efter att eleven har avslutat sin utbildning. Ej antagna 

elever gallras 1år efter avslutad reservintagning  
Gallras Vid inaktualitet

7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Antagningsstatistik uppgifter Uppgifter som ger en sammanfattning av antagningen  Bevaras 10 år
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Resultat av antagningsprov Gallras Efter antagningen 
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Antagningsnämndens protokoll Bevaras 10 år
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Antagningslistor Efter avslutad reserantagning  Gallras Vid inaktualitet
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Underlag till antagningsnämnden Hur många elever som Uddevalla gymnasieskola tar in ‐ 

nämndbeslut 
Bevaras 10 år



7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Bekräftelser på antagning till gymnasieskolan Gallras Vid inaktualitet
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Register och listor som används för sortering och kontroll Gallras Vid inaktualitet

7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Tidplan med instruktioner, planeringskalender Gallras 1 år
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Överförda kursbetyg Efter registrering  Gallras Vid inaktualitet
7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Byte av program, ansökan Får ske senast 1 oktober det avslutande året, Gallras efter 

terminens slut.  
Gallras Vid inaktualitet

7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Byte av kurs, ansökan om Kan gallras då anteckning gjorts i verksamhetssytem, på 
elevkort eller motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Ansökan om att få gå om årskurs eller att få uppflyttning till 
högre årskurs 

Eller att få uppflyttning till högre årskurs  Bevaras 10 år

7.6.1 Anta och placera i gymnasieskola Yttrande/beslut över skolgång i annan kommun Efter avslutad skolgång. underlag/kontroll för interkommunal 
ersättning  

Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Lokala handlingsplaner/arbetsplaner Tex. arbetsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 
krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Individuella scheman Bevaras 
Gallras 

Vid inaktualitet 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Schema klass‐ (slutligt för varje läsår och skolenehet) Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Lärarschema Klasschema bör dock bevaras  Gallras 3 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Schema elev/sal Gallras Vid inaktualitet

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Lektionsplanering Gallras Vid inaktualitet

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Informationsmaterial T.ex. handlingar som presenterar kurser och ämnen samt det 
som elever kan välja som tillval etc. 

Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter, konsert. eller 
teaterbesök eller andra kortare aktiviteter

Konsert. eller teaterbesök eller andra kortare aktiviteter. T.ex 
medgivande från vårdnadshavare kring deltagande 

Gallras Vid inaktualitet

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Ordningsregler Handlingar rörande ordningen vid enheterna samt tillsyn och 
vård av lokaler, inventarier och utbildningsmaterial   

Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Handlingar rörande undervisningsprojekt Av särskild och /eller lokal betydelse  Bevaras 10 år

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO Ämnesanknuten och inbyggd praktik 
T.ex.arbetsplatskontakter, pratikbesked, omdömen. Under 
förutsättning att uppgifter om genomförd praktik 
dokumenteras i elevmatrikel eller motsvarande.  

Gallras Efter registrering på elevkort Flyttas till 7.1.7

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Språkval, ansökan, byte och avbrott Gallras  När eleven slutat skolan 

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Anmälan/avanmälan modersmåls‐/hemspråks undervisning Gallras När eleven slutat skolan 



7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Gallras När eleven slutat skolan 

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet och så 
länge som personen har skyddade uppgifter  

Gallras Vid inaktualitet

7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR För tex. Bilder på hemsida Samtycken bör vara tidsbegränsade 
och gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.6.3 Följa upp utbildning i gymnasieskola

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola
7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Klasslistor/ Gruppförteckningar Med förändringar under året .  Bör innehålla uppgifter om 

skola, läsår, klassbeteckning, lärare, elevnamn, personnummer 
och adress 

Bevaras 10 år

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Grupplistor, kurslistor av tillfällig betydelse Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet
7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Övriga register Över elever som upprättats i syfte att underlätta intern 

kontroll och redovisning. T.ex. för debitering av inter‐
kommunala avgifter  

Gallras 2 år

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Skolkataloger Bevaras 10 år
7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Protokoll från möten som hålls av skolan Som hålls av skolan såsom: Tex. skolråd, klassråd, elevråd, 

kostråd, ämnesråd, yrkesråd, lärlingsråd, föräldraråd, 
skolkonferenser, klasskonferenser, elevkonferenser, 
ämneskonferenser, beslutskonferenser, m.m.  Elev‐ 
klassrelaterade registreras i journalsystem. Övergripande  
handlingar som inte berör enskilda elever eller klasser 
diarieförs i Ciceron

Bevaras 10 år

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Ansökan med handlingar Om studieavbrott, ändrat tillval, flyttning. Kan gallras då 
anteckning gjorts i verksamhetssytem, på elevkort eller 
motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Ledighet för elev, ansökan Då eleven slutat skolan  Gallras Vid inaktualitet
7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Närvaro‐ och frånvarouppgifter CSN‐rapporteringar‐/listor  Gallras Vid inaktualitet
7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet
7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Elevhistorik  Uppgifter om elevs studieplan, kursplan, studieavbrott, tillval, 

skolgång m.m 
Bevaras  5 år 

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Individuella studieplaner  Då eleven slutat skolan. Uppgifter om studieväg, kursval, 
fullständigt eller utökat program 

Gallras  Vid inaktualitet 

7.6.5 Nationella program
7.6.6 Gymnasial lärlingsutbildning
7.6.6 Gymnasial lärlingsutbildning Ansökningar om att anordna gymnasial lärlingsutbildning Bevaras 10 år

7.6.6 Gymnasial lärlingsutbildning Avtal mellan skolhuvhudmannen och mottagande 
arbetsplatser

Bevaras 10 år

7.6.6 Gymnasial lärlingsutbildning Dokumentation av lärlingsarbetet Bevaras 10 år
7.6.6 Gymnasial lärlingsutbildning Utbildningskontrakt/avtal Bevaras 10 år
7.6.7 Introduktionsprogram
7.6.8 Ekonomiskt stöd till elev
7.6.8 Ekonomiskt stöd till elev Ansökan och beslut Inackordering och kontantersättning   Bevaras 10 år
7.6.8 Ekonomiskt stöd till elev APL‐ ersättningar (kost) Gallras 10 år
7.7 Gymnasiesärskola
7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola



7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Antagningskriterier Bevaras 10 år

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Anmälningar/ansökningshandlingar Med underlagoch beslut om mottagande  Bevaras 10 år

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Antagningslistor Efter avslutad reservantagning  Gallras Vid inaktualitet

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Antagningsstatistik Uppgifter som ger en sammanfattning av antagningen  Bevaras 10 år

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Överförda kursbetyg Efter registrering  Gallras Vid inaktualitet

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Byte av program, ansökan Får ske senast 1 oktober det avslutande året. Gallras vid 
inaktualitet efter terminens slut. 

Gallras Vid inaktualitet

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Byte av kurs, ansökan om Kan gallras då anteckning gjorts i verksamhetssytem, på 
elevkort eller motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Ansökan om att få gå om årskurs eller få uppflyttning till högre 
årskurs 

Årskurs eller få uppflyttning till högre årskurs  Bevaras 10 år

7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola Yttrande/beslut över skolgång i annan kommun Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i 
gymnasiesärskola

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Lokala handlingsplaner/ arbetsplaner Tex. arbetsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 
krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Individuella scheman Bevaras 
Gallras 

Vid inaktualitet 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Klass/grupp scheman Spara ner i Ciceron en gång per år. Förslagsvis under oktober 
månad 

Bevaras  10 år 

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Schema klass‐ (slutligt för varje läsår och skolenehet) Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Lärarschema Klasschema bör dock bevaras  Gallras 3 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Schema elev/sal Gallras Vid inaktualitet

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Lektionsplanering Gallras Vid inaktualitet

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Informationsmaterial T.ex handlingare som presenterar kurser och ämnen samt det 
som elever kan välja som tillval etc. 

Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter, konsert‐ eller 
teaterbesök eller andra kortare aktiviteter

Konsert‐ eller teaterbesök eller andra kortare aktiviteter,  T.ex. 
medgivande från vårdnadshavaren kring deltagande. 

Gallras Vid inaktualitet

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Ordningsregler Handlingar rörande ordningen vid enheterna samt tillsyn och 
vård av lokaler, inventarier och utbildningsmaterial   

Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Handlingar rörande undervisningsprojekt Av särskild och /eller lokal betydelse Bevaras 10 år



7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO Ämnesanknuten och inbyggd praktik. 
T.ex.arbetsplatskontakter, pratikbesked, omdömen. Under 
förutsättning att uppgifter om genomförd praktik 
dokumenteras i elevmatrikel eller motsvarande. 

Gallras Efter registrering på elevkort Flyttas till 7.1.7

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Förteckning över elever som fått modersmåls‐, 
hemspråksundervisning och studiehandledning 

Bevaras 10 år

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Anmälan och beslut om studiehandledning på 
modersmål/hemspråk

Gallras Vid inaktualitet

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Anmälan/avanmälan modersmåls‐/hemspråks undervisning Gallras När eleven slutat skolan 

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Anmälan och beslut om svenska som andraspråk Rektorsbeslut  Gallras Vid inaktualitet

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Gallras När eleven slutat skolan 

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet och så 
länge som personen har skyddade uppgifter  

Gallras  Vid inaktualitet

7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast efter 
att eleven avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.7.3 Följa upp utbildning i 
gymnasiesärskola

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola
7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Klasslistor/ Gruppförteckningar Med förändringar under året .  Bör innehålla uppgifter om 

skola, läsår, klassbeteckning, lärare, elevnamn, personnummer 
och adress

Bevaras 10 år 5 år 

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Grupplistor, kurslistor av tillfällig betydelse  Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet
7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Övriga register Över elever som uppprättats i syfta att underlätta intern 

kontroll och redovisning. T.ex för debitering av inter‐
kommunala avgifter.  

Gallras 2 år

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Skolkataloger Bevaras 10 år
7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Protokoll från möten som hålls av skolan Som hålls av skolan såsom: Tex. skolråd, klassråd, elevråd, 

kostråd, ämnesråd, yrkesråd, lärlingsråd, föräldraråd, 
skolkonferenser, klasskonferenser, elevkonferenser, 
ämneskonferenser, beslutskonferenser, m.m.   Elev‐ 
klassrelaterade registreras i journalsystem. Övergripande  
handlingar som inte berör enskilda elever eller klasser 
diarieförs i Ciceron

Bevaras 10 år

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Ansökan med handlingar Om studieavbrott, ändrat tillval, flyttning. Kan gallras då 
anteckning gjorts i verksamhetssytem, på elevkort eller 
motsvarande 

Gallras Vid inaktualitet

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Ledighet för elev, ansökan Då eleven slutat skolan Gallras Vid inaktualitet
7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Närvaro‐ och frånvarouppgifter CSN‐rapporteringar/listor Rapportering/listor till 

Försäkringskassan  
Gallras Vid inaktualitet

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet
7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Individuella studieplaner  Då eleven slutat skolan. Uppgifter om studieväg, kursval, 

fullständigt eller utökat program 
Gallras Vid inaktualitet

7.8 Kommunal vuxenutbildning
7.8.1 Anta och placera i kommunal 

vuxenutbildning



7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Urvalskriterier Bevaras 10 år

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Anmälningar/ansökningshandlingar Tidigast efter att eleven har avslutat sin utbildning  Gallras Vid inaktualitet

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Antagningslistor Digitalt  Bevaras 10 år

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Antagningsstatistik Uppgifter som ger en uppfattning av antagningen  Bevaras 10 år

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Ansökningar kursbyten, studieuppehåll, ändrat tillval, 
flyttningar m.m.

Kan gallras i verksamhetssyste då erforderlig statistik tagits 
fram. 

Gallras Vid inaktualitet

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Avslag på ansökan Beslutsjournal  Bevaras 10 år

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Resultat av antagningsprov Gallras Efter antagning

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Antagningsbekräftelser Gallras Vid inaktualitet

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Utbildningskontrakt/Avtal lärling Bevaras 10 år

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Överförda kursbetyg Gallras Efter registrering 

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Byte av kurs, ansökan om Kan gallras då anteckning gjorts i verksamhetssytem, på 
elevkort eller motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Orienteringskurs och individuell kurs, kursplaner Beslutsjournal vid delning av lokal kurs  Bevaras 10 år

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Yttrande/beslut över skolgång i annan kommun Efter avslutad skolgång. underlag/kontroll för interkommunal 
ersättning  

Bevaras 10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Lokala handlingsplaner/ arbetsplaner Tex. arbetsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 
krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Individuella scheman Bevaras 
Gallras 

Vid inaktualitet  10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Schema klass‐ (slutligt för varje läsår och skolenehet) Bevaras 10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Lärarschema Klasschema bör dock bevaras  Gallras 3 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Lektionsplanering Gallras Vid inaktualitet

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Bevaras 10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter.. Konsert‐ och teaterbesök eller andra kortare aktiviteter. T.ex 
medgivande från vårdandshavare kring deltagande

Gallras Vid inaktualitet

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Informationsmaterial T.ex handlingar som presenterar kurse och ämnen  Bevaras 10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Ordningsregler Handlingar rörande ordningen vid enheterna samt tillsyn och 
vård av lokaler, inventarier och utbildningsmaterial   

Bevaras 10 år



7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Handlingar rörande undervisningsprojekt Av särskild och /eller lokal betydelse  Bevaras 10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Gallras När eleven slutat skolan  10 år

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet och så 
länge som personen har skyddade uppgifter  

Gallras Vid inaktualitet

7.8.2 Planera utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR För tex. bilder på hemsida Samtycken bör vara tidsbegränsade 
och gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.8.3 Följa upp utbildning i kommunal 
vuxenutbildning

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Klass/studerandelistor Med förändringar under året.  Bör innehålla uppgifter om 
skola, läsår, klassbeteckning, lärare, elevnamn, personnummer 
och adress 

Bevaras 10 år

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Grupplistor, kurslistor Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Övriga register Över elever som upprätttats i syfte att underlätta intern 
kontroll och reovisning. T.ex för debitering av inter‐kommunala 
avgifter.  

Gallras 2 år

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Skol‐(elev)katalog Bevaras 10 år

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Protokoll från möten som hålls av skolan Som hålls av skolan såsom: Tex skolråd, klassråd, elevråd, 
kostråd, ämnesråd, yrkesråd, lärlingsråd, föräldraråd, 
skolkonferenser, klasskonferenser, elevkonferenser, 
ämneskonferenser, beslutskonferenser, m.m. Elev‐ 
klassrelaterade registreras i journalsystem. Övergripande  
handlingar som inte berör enskilda elever eller klasser 
diarieförs i Ciceron

Bevaras 10 år

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Ansökan med handlingar Om studieavbrott, ändrat tillval, flyttning Kan gallras då 
anteckning gjorts i verksamhetssytem, på elevkort eller 
motsvarande 

Gallras Vid inaktualitet

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Ledighet för elev, ansökan Då eleven slutat skolan  Gallras Vid inaktualitet

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Närvaro‐ och frånvarouppgifter CSN‐rapporteringar‐/listor  Gallras  Vid inaktuallitet 

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd, inget betyg alls Beslutsjournal (SFI) Bevaras 10 år

7.8.4 Närvaro i kommunal vuxenutbildning Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet

7.9 Särskild utbildning för vuxna
7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 

för vuxna
7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 

för vuxna
Urvalskriterier Bevaras 10 år

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Anmälningar/ansökningshandlingar Tidigast efter att eleven har avlutat sin utbildning  Gallras Vid inaktualitet

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Antagningslistor Bevaras 10 år



7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Antagningsstatistik Bevaras 10 år

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Ansökningar kursbyten, studieuppehåll, ändrat tillval, 
flyttningar m.m.

Kan gallras i verksamhetssystem då erforderlig statistik tagits 
fram   

Gallras Vid inaktualitet

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Avslag på ansökan Beslutsjournal  Bevaras 10 år

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Resultat av antagningsprov Gallras Efter antagning 

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Antagningsbekräftelser Gallras Vid inaktualitet

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Utbildningskontrakt/ Avtal lärling Bevaras 10 år

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Överförda kursbetyg Gallras Efter registrering 

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Byte av kurs, ansökan om Kan gallras då anteckning gjorts i verksamhetssytem, på 
elevkort eller motsvarande  

Gallras Vid inaktuelitet 

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Orienteringskurs och individuell kurs, kursplaner Beslutsjournal vid delning av lokal kurs  Gallras Vid inaktualitet

7.9.1 Anta och placera i särskild utbildning 
för vuxna

Yttrande/beslut över skolgång i annan kommun Efter avslutad skolgång. underlag/kontroll för interkommunal 
ersättning  

Bevaras 10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild 
utbildning för vuxna

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Lokala handlingsplaner/ arbetsplaner Tex. arbertsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 
krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Individuella scheman Bevaras 
Gallras 

Vid inaktualitet  10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Schema klass‐ (slutligt för varje läsår och skolenehet) Bevaras 10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Lärarschema Klasschema bör dock bevaras  Gallras 3 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Lektionsplanering Gallras Vid inaktualitet

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Bevaras 10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter.. Konsert‐ och teaterbesök eller andra kortare aktiviteter. T.ex 
medgivande från vårdnadshavare kring deltagande. 

Gallras Vid inaktualitet

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Ordningsregler Handlingar rörande ordningen vid enheterna samt tillsyn och 
vård av lokaler, inventarier och utbildningsmaterial   

Bevaras 10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild utbildning 
för vuxna

Handlingar rörande undervisningsprojekt Av särskild och /eller lokal betydelse  Bevaras 10 år

7.9.3 Följa upp utbildning i särskild 
utbildning för vuxna

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för 
vuxna



7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Klass/studerandelistor Med förändringar under året. Bör innehålla uppgifter om skola, 
läsår, klassbeteckning, lärare, elevnamn, personnummer och 
adress

Bevaras 10 år

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Grupplistor, kurslistor Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Övriga register Över elever som upprättats i syfte att underlätta intern 
kontrolll och redovisning. T.ex för debitering av inter‐
kommunala avgifter  

Gallras 2 år

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Skol‐(elev)katalog Bevaras 10 år

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Protokoll från möten som hålls av skolan Som hålls av skolan såsom: Tex skolråd, klassråd, elevråd, 
kostråd, ämnesråd, yrkesråd, lärlingsråd, föräldraråd, 
skolkonferenser, klasskonferenser, elevkonferenser, 
ämneskonferenser, beslutskonferenser, m.m. Elev‐ 
klassrelaterade registreras i journalsystem. Övergripande  
handlingar som inte berör enskilda elever eller klasser 
diarieförs i Ciceron

Bevaras 10 år

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Ansökan med handlingar Om studieavbrott, ändrat tillval, flyttning.  Kan gallras då 
anteckning gjorts i verksamhetssytem, på elevkort eller 
motsvarande  

Gallras Vid inaktualitet

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Ledighet för elev, ansökan Då eleven slutat skolan  Gallras Vid inaktualitet

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Närvaro‐ och frånvarouppgifter CSN‐rapporteringar‐/listor  Gallras Vid inaktuelitet 

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd, inget betyg alls Beslutsjournal (SFI) Bevaras 10 år

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning för vuxna Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet

7.9.5 Särskild utbildning för vuxna på 
grundläggande nivå

7.9.6 Särskild utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå

7.10 Särskilda utbildnings former
7.10.1 Bidrag till internationell skolgång
7.10.2 Bidrag till svenska för invandrare vid 

folkhögskola
7.10.3 Undervisning för elever som vistas på 

sjukhus m m eller i hemmet

7.10.4 Annat sätt att fullgöra skolplikt
7.11 Annan pedagogisk verksamhet
7.11.1 Öppen förskola
7.11.2 Öppen fritidsverksamhet
7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 

ej erbjuds
7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 

ej erbjuds
Placeringskriterier Reglemente  Bevaras  10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Ansökningar om plats eller ändring av plats Inom förskola/fritidshem inkl vårdnadshavares 
arbetsgivarintyg. Gallras tidigast efter att eleven har avslutat 
sin utbildning  

Gallras Vid inaktualitet



7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Inkomstuppgifter/beslut om avgift Både digitalt och papper  Gallras 10 år efter inkomståret 

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Placeringsbekräftelse Digitala Gallras Vid inaktualitet

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Placeringserbjudande När svar inkommit  Gallras Vid inaktualitet

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Svar på placeringserbjudande När barnet registrerats Gallras Vid inaktualitet

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Handlingar och beslut i förtursärenden Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Ärenden om utbildningsplats i annan kommun Yttranden till eller från andra kommuner  Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Förteckningar eller register över elever Som är folkbokförda i andra kommuner  Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Uppsägning av plats Gallras 2 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Lokala handlingsplaner/ arbetsplaner Tex. arbertsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 
krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Lärarschema Gallras 3 år 

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Fotografier Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Grupplistor Av tillfällig betydelse  Gallras Vid inaktualitet

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Övriga register Över elever som upprättats i syfte att underlätta intern 
kontroll och reovisning. T.ex för debitering av inter‐kommunala 
avgifter  

Gallras 2 år 

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Förteckningar över barn per enhet Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 
mättillfällena  

Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Förteckningar över förskolor/fritidshem Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 
mättillfällena  

Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Ledighet, ansökan Mer än 1 månad och högst 2 månader   Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Närvaro‐ och frånvarouppgifter Gallras 3 år 

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Aktuella personuppgifter Gallras Vid inaktualitet

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Köstatistik, beläggningsstatistik I oktober skickas statistik till SCB  Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Kölistor Köstatisk bör bevaras   Gallras Vid inaktualitet

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Uppgifter om vistelsetid Görs ofta digitalt  Gallras 3 år 

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Handlingar och beslut rörande avstängningar Beslutsjournal  Bevaras 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Skydd av personuppgift I verksamhetssystemet  blankett/handlingsplan.Bör förvaras så 
länge personen är aktuell i systemet och så länge som 
personen har skyddade uppgifter 

Gallras Vid inaktualitet



7.11.3 Omsorg när förskola eller fritidshem 
ej erbjuds

Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR För tex bilder på hemsida Samtycken bör vara tidsbegränsade 
och gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.11.4 Pedagogisk omsorg
7.11.4 Pedagogisk omsorg Placeringskriterier Reglemente  Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Ansökningar om plats eller ändring av plats Inom pedagogisk omsorg inkl vårdnadshavares 

arbetsgivarintyg. Gallras tidigast efter att barnet eleven 
avslutat sin placering utbildning  

Gallras Vid inaktualitet

7.11.4 Pedagogisk omsorg Inkomstuppgifter/beslut om avgift Både digitalt och papper  Gallras 10 år efter inkomståret 
7.11.4 Pedagogisk omsorg Placeringsbekräftelse Digitala  Gallras Vid inaktualitet
7.11.4 Pedagogisk omsorg Placeringserbjudande När svar inkommit  Gallras Vid inaktualitet
7.11.4 Pedagogisk omsorg Svar på placeringserbjudande När barnet registrerats  Gallras Vid inaktualitet
7.11.4 Pedagogisk omsorg Handlingar och beslut i förtursärenden Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Ärenden om utbildningsplats i annan kommun Yttrande till eller från andra kommuner  Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Förteckningar eller register över elever Över elever som är folkbokförda i andra kommuner  Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Uppsägning av plats Gallras 2 år 
7.11.4 Pedagogisk omsorg Lokala handlingsplaner/ arbetsplaner Tex. arbetsmiljöplan, jämstäldhetsplan, likabehandlingsplan, 

krisplan, hälsoplan, hot och våldsplan och liknande 
Bevaras 10 år

7.11.4 Pedagogisk omsorg Lärarschema Gallras 3 år 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Fotografier Bevaras
7.11.4 Pedagogisk omsorg Övriga register Över elever som upprättats i syfte att underlätta intern 

kontroll och reovisning T.ex. för debitering av inter‐kommunala 
avgifter  

Gallras 2 år

7.11.4 Pedagogisk omsorg Förteckningar över barn per enhet Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 
mättillfällena  

Bevaras 10 år

7.11.4 Pedagogisk omsorg Förteckningar över pedagogisk omsorg Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 
mättillfällena  

Bevaras 10 år

7.11.4 Pedagogisk omsorg Ledighet, ansökan Mer än 1 månad och högst 2 månader  Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Närvaro‐ och frånvarouppgifter Gallras 3 år 
7.11.4 Pedagogisk omsorg Aktuella personuppgifter Gallras 2 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Köstatistik, beläggningsstatistik I oktober skickas statisktik till SCB Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Kölistor Köstatistik bör bevaras  Gallras Vid inaktualitet
7.11.4 Pedagogisk omsorg Uppgifter om vistelsetid Görs ofta digitalt  Gallras 3 år 
7.11.4 Pedagogisk omsorg Handlingar och beslut rörande avstängningar Beslutsjournal med underlag  Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Skydd av personuppgift I verksamhetssystemet, blankett/handlingsplan .Bör förvaras 

så länge personen är aktuell i systemet och så länge som 
personen har skyddade uppgifter 

Gallras Vid inaktualitet

7.11.4 Pedagogisk omsorg Handlingar rörande samtycken enligt PuL GDPR För tex bilder på hemsida Samtycken bör vara tidsbegränsade 
och gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång

Gallras Vid inaktualitet

7.12 Folkhögskola
7.12.1 Anta och placera i folkhögskola
7.12.2 Planera utbildning i folkhögskola
7.12.3 Följa upp utbildning i folkhögskola

7.12.4 Närvaro i folkhögskola
7.12.4 Närvaro i folkhögskola Elevdokumentation Elevregister, elevförteckningar, klasslistor 

eller motsvarande 
Bevaras  10 år 

7.13 Yrkeshögskola
7.13.1 Yrkeshögskola



7.13.1 Yrkeshögskola Ansökan om utbildning Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Beslut om utbildning Beslut från YH‐myndigheten  Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Anbudsförfarande Se processgrupp 2.6 Upphandling och inköp 
7.13.1 Yrkeshögskola Avtal Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Utbildnings beskrivning Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Kursplan Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Kursanmälan Gallras Vid inaktualitet, efter avslutad 

kurs
7.13.1 Yrkeshögskola Antagningslistor Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Rekvirering Baserat på antal studenter Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Betyg Kvalificerad yrkesexamem/Examen/Studiebevis  Bevaras 5 år efter avslutad skolgång
7.13.1 Yrkeshögskola Betygskatalog Bevaras 5 år efter avslutad skolgång
7.13.1 Yrkeshögskola Diplom Original ges till deltagaren
7.13.1 Yrkeshögskola Certifikat Original ges till deltagaren
7.13.1 Yrkeshögskola Ansökan om att starta yrkeshögskole utbildning Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Ansökan om att starta yrkeshögskole utbildning Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Beslut från YH‐myndigheten Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Beslut från YH‐myndigheten Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Kvalificerad yrkesexamem/ Examen /Studie bevis Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Kvalificerad yrkesexamem/ Examen /Studie bevis Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Ansökningar (Yrkeshögskolan) Gallras 5 år
7.13.1 Yrkeshögskola Ansökningar (Yrkeshögskolan) Gallras 5 år
7.13.1 Yrkeshögskola Betygskatalog Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Betygskatalog Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Studieuppehåll  (Yrkeshögskolan) Gallras 5 år
7.13.1 Yrkeshögskola Studieuppehåll  (Yrkeshögskolan) Gallras 5 år
7.14 Övriga yrkesutbildningar
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Beslut om utbildning Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Anbudsförfarande Se processgrupp 2.6 Upphandling och inköp 
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Avtal Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Utbildnings beskrivning Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Kursplan Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Ansökan om utbildning Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Antagningslistor Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Kursanmälan Gallras Vid inaktualitet, efter avslutad 

kurs
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Rekvirering Baserat på antal studenter Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Betyg Bevaras 5 år efter avslutad skolgång
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Betygskatalog Bevaras 5 år efter avslutad skolgång
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Diplom Original ges till deltagaren
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Certifikat Original ges till deltagaren
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Handläggare 

Kommunarkivarie Marie Skarin 

Telefon +46522696044 

marie.skarin@uddevalla.se 

  

  

  

Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och 

administration 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se  

Yttrande från kommunarkivet angående revidering av barn 

och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan 2019 
Sammanfattning 

Arkivmyndighetens förvaltning, kommunarkivet, har granskat de ändringar som gjorts 

av gallringsfrister, tillagda handlingstyper och korrigering i och med revidering av 

dokumenthanteringsplan för barn och utbildningsnämnden.  

 

Kommunarkivet har inget att erinra.  

 

 

 

 

Marie Skarin 

Kommunarkivarie 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr BUN 2019/00248  6 

Skolinspektionens remiss 2019:843 Ansökan från Thoren 
Innovation School AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 

Sammanfattning 

Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 

Innovation School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.  

 

Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 

§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 

är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-03-01 

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uddevalla i Uddevalla 

kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 med bilagor.      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse 

daterad 2019-03-01     

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(4) 

2019-03-01 Dnr BUN 2019/00248 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef Gymnasieskola Stefan Einarsson  

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Skolinspektionens remiss 2019:843 Ansökan från Thoren 

Innovation School AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla 

kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 

Sammanfattning 

Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 

Innovation School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.  

 

Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 

§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 

är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-03-01 

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uddevalla i Uddevalla 

kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 med bilagor.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse 

daterad 2019-03-01      

Ärendebeskrivning 

Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 

Innovation School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.  

 

Ansökan avser:  

 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och 

kommunikation 

 Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap 
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Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 

§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 

är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.       

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 

etablering kan medföra ska kommunen göra en konsekvensbeskrivning där det framgår 

vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex 

år. Kommunen ska även inkomma med uppgift om vilka kommuner/förbund vi har 

samverkansavtal med samt besvara ett antal frågor.  

Kommunens svar 

Befolkningsprognos över Uddevalla kommuns 16-åringar de kommande åren: 

 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

16 660 675 660 705 735 715 735 805 780 

 

Nedanstående sammanställning visar utbildningsplatser samt behöriga 

förstahandssökande inför läsåret 2019-2020: 

 

Utbildning Skola Regi Platser 

19/20 

Antal behöriga 

förstahandssökande 

(190326) 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

- Inriktning Medier, 

information och 

kommunikation 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Agneberg 

Kommunal 90  93 

Inriktningen 

erbjuds ej 

Naturvetenskapsprogrammet 

Inriktning Naturvetenskap 

(NANAT) 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Östrabo 1 

Kommunal 96 67 
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Inom antagningsområdet Fyrbodal erbjuds utbildningarna i ansökan enligt nedan. 

 

  SABET SASAM SAMED NANAT 

Strömkullegymnasiet, Bengtsfors 20   20 

Utsikten, Dals-Ed    10     

Gullmarsgymnasiet, Lysekil  24 25 

Orust gymnasieskola, Orust 12       

Strömstad gymnasium, Strömstad 50 (ej angett inriktningar) 

50 (ej angett 

inriktningar) 

Drottning Blankas gymnasieskola, 

Trollhättan 32       

Folkuniversitetet, Trollhättan 52     

Magnus Åbergsgymnasiet, 

Trollhättan 75     

Nils Ericsonsgymnasiet, 

Trollhättan       64 

Drottning Blankas gymnasieskola, 

Uddevalla 15       

Uddevalla gymnasieskola, 

Agneberg, Uddevalla 96     

Uddevalla gymnasieskola, SPINT, 

Uddevalla   27     

Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 

1, Uddevalla       96 

Fridagymnasiet, Vänersborg   24   28 

Birger Sjöbergsgymnasiet, 

Vänersborg 60   30 

 

 

Uddevalla kommun ingår i samverkansavtalet med Fyrbodal vilket innebär att elever 

som är folkbokförda i Fyrbodal är förstahandsmottagna till alla nationella program samt 

sökbara IM-program i Fyrbodal. Uddevalla har också ett samverkansavtal med 

Färgelanda om att ta emot elever folkbokförda i Färgelanda till icke sökbara IM-

program. 

 

Uddevalla gymnasieskola har ett väl utbyggt Samhällsvetenskapsprogram och även 

Estetiskt program där inriktningen Estetik och media erbjuds. Ett samarbete mellan 

dessa program möjliggör för elever inom samhällsvetenskapsprogrammet att välja 

kurser inom medier, information och kommunikation. Vid elevintresse kan inriktningen 

erbjudas 
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Uddevalla gymnasieskola erbjuder Naturvetenskapsprogrammet och det är väl anpassat 

sedan många år för den stora grupp elever som väljer utbildningen. Samtliga behöriga 

elever erbjuds utbildning. Inför läsåret 2019-2020 minskar antalet sökande motsvarande 

en klass. Detta innebär att Naturvetenskapsprogrammet inom Uddevalla gymnasieskola 

kommer att ha lediga platser.  

 

Uddevalla kommuns yttrande 

Gymnasieskolan i Uddevalla kommun kommer inom överskådlig tid att få ett ökat 

elevunderlag. Uddevalla kommun driver utbildning inom samtliga nationella program 

utom Humanistiska programmet. Kommunen planerar för att ta emot det ökade 

elevantalet och gymnasieskolan är dimensionerad utifrån den tidigare elevökningen 

2008-2012. Kommunen ser därför inget behov av utökning av fristående etableringar. 

 

Uddevalla kommun vill även påtala de undersökningar som är genomförda av Thoren 

Innovation School. Enligt citat: ” ”Vid frågetillfället var det 18 st elever som visade ett 

riktat intresse för Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media, information och 

kommunikation och 13 st elever som visade ett riktat intresse för  

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. Om det önskas kan vi vid 

behov redovisa de ifyllda formulären där vi noterat ner elevens kontaktuppgifter.” 

 

Uddevalla kommun anser att denna enkätundersökning kan på inget sätt kan vara 

vägledande huruvida det finns ett intresse för de ansökta utbildningarna då antalet 

svarande elever är så få. Det kan därför inte dras några statistiska slutsatser av denna 

undersökning.  

Vidare anser Uddevalla kommun det anmärkningsvärt att båda de ansökta 

utbildningarna i enkäten framställs från Thoren Innovation School att dessa utbildar för 

specifika yrken – e x lärare, läkare, kriminaltekniker, digital art director m m. Detta ser 

kommunen som allvarligt och blir direkt missvisande och vilseledande då dessa 

utbildningar på inget sätt ger yrkesexamen för dessa yrken. 

Uddevalla kommun vill också påtala att Thorengruppen tidigare och vid ett flertal 

tillfällen har varit uppmärksammade för tveksamma och direkt vilseledande former av 

marknadsföring med exempelvis aktiv telemarketing till minderåriga. Sammantaget 

anser därför Uddevalla kommun att den redovisade enkäten avseende intresset för 

ansökta utbildningar ska avvisas i sin helhet som ett icke relevant material. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef Gymnasieskola  

 
Expediera till 
Skolinspektionen  



Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2020

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uddevalla kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Thoren Innovation School AB

Organisationsnummer/personnummer
556890‐2653

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Thoren Innovation School Uddevalla

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Thoren Innovation School AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556890‐2653

Utdelningsadress Järnvägsallén 24

Postnummer 903 28

Ort Umeå

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

‐

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Christina Rosenqvist

E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet 0730251546

Mobil 0730251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Thoren Innovation School Uddevalla

Skolenhetens adress Kaserngården 6 A

Postnummer 45134

Ort Uddevalla

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

82931004

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program El‐ och energiprogrammet

Inriktning Dator och kommunikationsteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 24 14 20 58

Nationellt program Teknikprogrammet                                     

Inriktning Informations‐ och medieteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 36 18 14 68

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 126
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.



Lokalen där skolan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den omfattning ansökan
innebär. Under hösten 2019 flyttar dessutom skolan till andra lokaler som är större än nuvarande. Även i 
nuvarande lokal finns dock ledig kapacitet.
Skolans ekonomi kommer påverkas positivt då skolan idag har ledig kapacitet att ta emot fler elever
och samtidigt har alla grundfunktioner som en verksamheten kräver redan på plats. Denna kommer dock att
utökas i den omfattning det behövs för att tillgodose utökningens behov men kommer ändå innebära ett
positivt resultat för ekonomin.
Antalet lärartjänster kommer utökas då detta är nytt program som kräver mer personal med
rätt utbildning. Utökningen kommer motsvara den lärartäthet som anges under punkt 5 och i enlighet med
det antal elever vi sökt utökning för. Även elevhälsan kommer utökas som ett exempel för att uppfylla de
ytterligare behov som utökningen innebär.
I övrigt kommer utökningen innebära positiva effekter på skolans pedagogiska koncept då programmet vi
söker är ett bra komplement till de befintliga programmen på skolan.

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Medier, information och kommunikation

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 14

Läsår 2 14 14 28

Läsår 3 14 14 14 42

Fullt utbyggd
verksamhet

14 14 14 42

Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

24 24 24 72

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt



  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning via intresseanmälningar på Uddevalla
gymnasiemässa 13 november 2018. Metoden är vald i år igen på de orter vi deltar på mässor, då den visar 
på ett direkt riktat intresse för den utbildning vi önskar utöka med. Metoden såg vi också att den godkändes 
som underlag i förra årets ansökningsomgång. Därmed ämnar vi alltså inte att generalisera svaren till 
populationen utan visa på ett faktiskt intresse för utbildningen vilket också utgör själva elevprognosen. Elever 
som har passerat i mässlokalen har varit de vi tillfrågat. Eleverna har muntligen blivit tillfrågade om de vill 
delta i en intresseundersökning via ett samtal som initierades. Har de tackat nej har detta respekterats och de 
har inte deltagit i undersökningen. Därefter ställdes frågorna av den som intervjuade till eleven där 
formuläret då fylldes i utefter svaren. Innan dess har eleverna fått informationen som står på formuläret. Dvs: 
Eleverna/vårdnadshavarna har fått information på mässan om att skolan har som ambition att starta denna 
nya utbildning/program till hösten 2020 på den befintliga skolan i Uddevalla kommun, vilket även framgår 
av frågeformuläret som är bifogat (endast bifogat det ena då endast ett gick att bifoga, det andra finns 
under avsnittet "skicka in"). Vid samma informationstillfälle får de även veta att skolan är en fristående 
gymnasieskola. Frågorna som ställdes framgår av formuläret där syftet var att undersöka ett direkt, riktat 
intresse för den utbildning vi har som ambition att starta till hösten 2020 och som framgår av denna 
ansökan. 
Vid frågetillfället var det 18 st elever som visade ett riktat intresse för Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning media, information och kommunikation och 13 st elever som visade ett riktat intresse för 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap.
Om det önskas kan vi vid behov redovisa de ifyllda formulären där vi noterat ner elevens kontaktuppgifter .
Formuläret är bilagt här.

Lägg till bilaga

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av Skolverket.
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet.
Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen. Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 
24 elever år 1, därefter ytterligare 24 per år, år 2 och 3. Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 72 
elever.
Budgeten innehåller inte alla poster då en vanlig utökning (för befintlig skola) innebär att många resurser 
och grundfunktioner finns på plats fullt utbyggt. T ex ryms utökningen inom befintliga lokaler, även med 
befintlig rektor, möbler och specialsalar

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Den senaste årsredovisningen är bifogad.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 



Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser
bidragsbeloppen för 2018. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna rapporterat
in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen i fråga som finns i kommunen. Om programmet har
saknats i kommunen har riksprislistan använts.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 24 (endast … 48 (endast … 72 (endast …

Antal lärare 1.7 3.4 5.1

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

2201756 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

2201756 4403512 6605268

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       



Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 2201756 Summa intäkter 2201756 4403512 6605268

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning     Skolledning

    Lärare
gymnasieskola

924000     Lärare
gymnasieskola

924000 1848000 2772000

    Övrig personal     Övrig personal

    Administration 30000     Administration 30000 39000 48000

    Rekrytering 10000     Rekrytering 10000 10000 10000

    Fortbildning 13860     Fortbildning 13860 27720 41580

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad     Lokalkostnad

    Kostnader för
    speciallokaler

15000     Kostnader för
    speciallokaler

15000 30000 45000

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

10000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

10000 20000 30000

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

130200     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

130200 260400 390600

    Datorer 40800          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa 92400     Elevhälsa 92400 184800 277200

    Skolmåltider 168000     Skolmåltider 168000 336000 504000

    Försäkringar 2400     Försäkringar 2400 4800 7200

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

26400     Studie‐ och
    yrkesvägledning

26400 52800 79200

    APL‐handledning     APL‐handledning

    Övriga utbetalningar 16800     Övriga kostnader 16800 33600 50400

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer 40800 81600 122400

        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 1479860 Summa kostnader 1479860 2928720 4377580

Över/underskott 721896 Vinst/förlust 721896 1474792 2227688
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Lokalerna behöver inte förändras i någon större mån till följd av den tilltänkta utökningen. Det är snarare



utbildningsmaterial/utrustning som behövs investeras i vilket finns med i utökningens budget. Ytan för
utökningen i m2 är därmed försumbar och ryms inom befintliga lokaler. Programmet som söks kräver inga
större förändringar i de befintliga lokalerna alltså utan använder ledig kapacitet samt det
utbildningsmaterial som krävs. Det finns redan idag ett naturlabb på skolan.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Inom Thoren Innovation School bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför 
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på 
olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana, bowlinghall osv. I genomsnitt räknar 
vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km. Den ordinarie idrottshallen som 
kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet är beräknat på alla anläggningar som hyrs 
såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i god tid med planering så att eleverna tydligt ser när 
och var de har sin idrott och hälsa förlagd. Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika 
studiebesök som berör delar i kursen för idrott och hälsa.

Naturvetenskapliga ämnen
finns redan idag.

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Inga yrkesprogram söks. Dock används och utökas medialabbet något.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

3 1.7 5 3.4 7 5.1 7 5.1

Antal elever per lärare, läsår 1 14.117647058823529
Antal elever per lärare, läsår 2 14.117647058823529
Antal elever per lärare, läsår 3 14.11764705882353
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14.11764705882353
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

13 10.5 15 12.2 17 13.9 17 13.9
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det göller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i de programspecifika ämnena. Tjänster i övriga
ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer utökas i enlighet med
behovet som följt av ökat elevintag. Förutom detta har skolan utökat elevhälsan för utökningen. Ovan
redogörelse är utökningen inkl nuvarande elevantal.



 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.



 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 

 



































 

                              

 

Intresseanmälan Thoren Innovation School – Uddevalla 

Just nu undersöker vi intresset gällande start av ett nytt gymnasieprogram på 

vår skola Thoren Innovation School i Uddevalla kommun. Skolan som är en 

fristående gymnasieskola med fokus på att utbilda fler företagsamma 

innovatörer och ingenjörer, vill utöka med programmet Naturvetenskaps-

programmet med inriktning Naturvetenskap, där du kan utbilda dig till t ex 

lärare, läkare, forskare, kriminaltekniker etc.  

Vi kallar programmet ”Science program”. 

Programmet är tänkt att starta på den befintliga skolan Thoren Innovation 

School i Uddevalla till hösten 2020. 

Skulle du kunna tänka dig att söka till/välja Naturvetenskaps-

programmet med inriktning Naturvetenskap på Thoren Innovation 

School i Uddevalla om det erbjöds på skolan från hösten 2020? 

 

Ja 

Nej 

Tack för din medverkan! 

Namn:_________________________________  

Telefonnummer:_________________________ 

Epostadress:___________________________________________________________ 

Vilken årskurs läser du?_________________________________ 

 
Personuppgiftsansvarig, för uppgifterna som du lämnar enligt ovan, är ThorenGruppen AB. Vi kommer endast att använda 

uppgifterna till statistik och i vår kommunikation med Skolinspektionen i samband med vår ansökan om att utöka med 

utbildningsprogram på Thoren Innovation School Uddevalla (dotterbolag till Thorengruppen AB). Uppgifterna kommer 

således att behandlas av oss och eventuellt av Skolinspektionen om de önskar erhålla detaljerat underlag på vår 

intresseundersökning. För mer information om ThorenGruppen ABs personuppgiftsbehandling hänvisas till 

thorengruppen.se/dataskydd. 

 

Att notera är att lämnade uppgifter inte kommer att användas i marknadsföringssyfte utan endast i syfte att undersöka 

intresset för nya program 

 

 



                              

                              

                   Intresseanmälan Thoren Innovation School – Uddevalla 

Just nu undersöker vi intresset gällande start av ett nytt gymnasieprogram på 

vår skola Thoren Innovation School i Uddevalla kommun. Skolan som är en 

fristående gymnasieskola med fokus på att utbilda fler företagsamma 

innovatörer och ingenjörer, vill utöka med programmet Samhällsvetenskaps-

programmet med inriktning Medier, information och kommunikation där du 

kan utbilda dig till t ex:  

influencer, youtuber, digital art director, digital photographer, etc.  

Vi kallar programmet ”Creative program” 

Programmet är tänkt att starta på den befintliga skolan Thoren Innovation 

School i Uddevalla till hösten 2020. 

Skulle du kunna tänka dig att söka till/välja Samhällsvetenskaps-

programmet med inriktning Medier, information och kommunikation 

på Thoren Innovation School i Uddevalla om det erbjöds på skolan från 

hösten 2020? 

 

Ja 

Nej 

Tack för din medverkan! 

Namn:_________________________________  

Telefonnummer:_________________________ 

Epostadress:___________________________________________________________ 

Vilken årskurs läser du?_________________________________ 

 
Personuppgiftsansvarig, för uppgifterna som du lämnar enligt ovan, är ThorenGruppen AB. Vi kommer endast att använda 

uppgifterna till statistik och i vår kommunikation med Skolinspektionen i samband med vår ansökan om att utöka med 

utbildningsprogram på Thoren Innovation School Uddevalla (dotterbolag till Thorengruppen AB).. Uppgifterna kommer 

således att behandlas av oss och eventuellt av Skolinspektionen om de önskar erhålla detaljerat underlag på vår 

intresseundersökning. För mer information om ThorenGruppen ABs personuppgiftsbehandling hänvisas till 

thorengruppen.se/dataskydd. 

Att notera är att lämnade uppgifter inte kommer att användas i marknadsföringssyfte utan endast i syfte att undersöka 

intresset för nya program 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr BUN 2019/00330  7 

Remiss från Skolinspektionen 2019:973 - Ansökan från 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i 
Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 

Sammanfattning 

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 

2020/2021.  

 

Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 

§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 

är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-03-01 

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla 

kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.      

                          

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse 

daterad 2019-03-01     

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Verksamhetschef Gymnasieskola Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 2019:973 – Ansökan från 

Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 

i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.  

Sammanfattning 

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 

2020/2021.  

 

Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 

§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 

är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-03-01 

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla 

kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse 

daterad 2019-03-01     

Ärendebeskrivning 

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 

2020/2021.  

 

Ansökan avser 

 Barn och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa samt Pedagogiskt arbete 
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Barn och utbildning 
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 Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi 

 Estetiska programmet inriktning Estetik och media samt Musik 

 Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och service 

 Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk 

 Vård- och omsorgsprogrammet 

 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap samt inriktning 

Samhällsvetenskap 

Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 

§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 

är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.       

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 

etablering kan medföra ska kommunen göra en konsekvensbeskrivning där det framgår 

vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex 

år. Kommunen ska även inkomma med uppgift om vilka kommuner/förbund vi har 

samverkansavtal med samt besvara ett antal frågor.  

 

Kommunens svar 
Befolkningsprognos över Uddevalla kommuns 16-åringar de kommande åren: 

 

Ålder  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

16 660 675 660 705 735 715 735 805 780 

 

Nedanstående sammanställning visar Uddevalla gymnasieskolas utbud läsåret 

2019/2020 gällande program/inriktningar i ansökan.  

 

Utbildning Skola Regi Platser 

19/20 

Antal behöriga 

förstahandssökande 

(190326) 

Barn och fritidsprogrammet 

- Inriktning fritid och hälsa 

- Inriktning Pedagogiskt 

arbete 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Agneberg 

Kommunal 28 22 

Ekonomiprogrammet Uddevalla Kommunal 87 78 
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3(5) 

2019-03-01 Dnr BUN 2019/00330 

  

 

 

 

-inriktning ekonomi gymnasieskola- 

Agneberg 

Estetiska programmet 

-inriktning Estetik och media 

 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Sinclair 

Kommunal 30  12 

           - inriktning Musik   30 18 

Handels- och 

administrationsprogrammet 

-inriktning Handel och 

service 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Agneberg 

Kommunal 28 23 

Hantverksprogrammet 

- Inriktning Övriga 

hantverk Hår- och 

makeup-stylist 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Östrabo Y 

Kommunal 16 6 

Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Östrabo 1 

Kommunal 55 27 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

- Inriktning 

Beteendevetenskap 

- Inriktning 

Samhällsvetenskap 

Uddevalla 

gymnasieskola- 

Agneberg 

Kommunal 96 93 
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En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor inom 

Antagning Fyrbodal som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Uddevalla kommun ingår i samverkansavtalet med Fyrbodal vilket innebär att elever 

som är folkbokförda i Fyrbodal är förstahandsmottagna till alla nationella program samt 

sökbara IM-program i Fyrbodal. Uddevalla har också ett samverkansavtal med 

Färgelanda om att ta emot elever folkbokförda i Färgelanda till icke sökbara IM-

program. 

 

Sammantaget möter Uddevalla gymnasieskolas utbud efterfrågan inom de ansökta 

utbildningarna för samtliga sökande elever. Inom dessa utbildningar kan dessutom 
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organisationen utökas för att ta emot fler elever kommande år inom befintlig 

verksamhet.  

 

Gällande Vård- och omsorgsprogrammet kan antalet apl-platser sannolikt inte utökas 

inom den samordning som sker i regionen. Redan idag är antal apl-platser på 

bristningsgränsen för att rektor ska kunna organisera apl-verksamheten utifrån skolans 

behov. 

 

Bedömning 
Gymnasieskolan kommer under överskådlig tid att få ett ökat elevunderlag. Uddevalla 

kommun driver utbildning inom samtliga nationella program utom Humanistiska 

programmet. Kommunen planerar för att ta emot det ökade elevantalet och 

gymnasieskolan är dimensionerad utifrån den tidigare elevökningen 2008-2012. 

Kommunen ser inget behov av utökning av fristående etableringar. 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef Gymnasieskola  

Expediera till 

Skolinspektionen  



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

gymnasieskola
 

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2020‐2021

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uddevalla kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Organisationsnummer/personnummer
556566‐8794

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556566‐8794

Utdelningsadress Box 213

Postnummer 101 24

Ort Stockholm

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Ann‐Marie Viiala

E‐postadress ann‐marie.viiala@academedia.se

Telefon arbetet 0722222633

Mobil 0722222633

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Kvalitets‐ och utvecklingsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 
 

 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning Fritid och hälsa

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 3 7 25

Läsår 2 15 15 3 33

Läsår 3 15 15 15 45

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt arbete

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 0 0 12

Läsår 2 12 12 12 36

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Ekonomi

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 0 9 14

Läsår 2 5 5 0 10

Läsår 3 5 5 5 15



Fullt utbyggd
verksamhet

5 5 5 15

Nationellt program Estetiska programmet

Inriktning Estetik och media

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 2 7 21

Läsår 2 12 12 2 26

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Nationellt program Estetiska programmet

Inriktning Musik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 6 7 25

Läsår 2 12 12 6 30

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Nationellt program Handels‐ och administrationsprogrammet

Inriktning Handel och service

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 21 19 3 43

Läsår 2 21 21 19 61

Läsår 3 21 21 21 63

Fullt utbyggd
verksamhet

21 21 21 63

Nationellt program Hantverksprogrammet                                

Inriktning Övriga hantverk

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 3 2 11

Läsår 2 6 6 3 15

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Vård‐ och omsorgsprogrammet

Inriktning

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 17 20 49

Läsår 2 12 12 17 41

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Beteendevetenskap             

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 2 0 7

Läsår 2 5 5 2 12

Läsår 3 5 5 5 15

Fullt utbyggd
verksamhet

5 5 5 15

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Samhällsvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0 3 15 18

Läsår 2 0 0 3 3

Läsår 3 0 0 0 0

Fullt utbyggd
verksamhet

0 0 0 0

Infoga
 



  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

100 100 100 300

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022

 

   
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Då Drottning Blankas gymnasieskola AB med denna ansökan om nyetablering önskar driva vidare 
Plusgymnasiets ABs utbildningar på DBGY Uddevalla, utgör skolornas befintliga elever tillsammans med 
historiken över antalet antagna till respektive program underlag för elevprognos (se bilaga B2_Elevantal). För 
de delar av ansökan som rör nationella program för vilka den befintliga huvudmannen inte har tillstånd 
(BFPED) avser huvudmannen att senast under mars månad 2019 inkomma med kompletterande underlag 
som styrker ett riktat intresse.

Lägg till bilaga

 
 

 

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Beräkning av kostnad utgår från de genomsnittliga kostnader som vi i dagsläget har för skolorna inom 
huvudmannen. Genom att ingå i AcadeMediakoncernen har vi fördelaktiga inköpspriser på t.ex. material till 
skolbibliotek, läromedel och litteratur men även bra skolmatsavtal och avtal för datorer som förhandlas 
direkt med tillverkarna vilket hjälper oss att hålla kostnaderna för detta nere. Kostnaden för skolbibliotek är 
baserat på de befintliga avtal vi har med våra leverantörer för litteratur, material och bibliotekssystem med 
utbildning av personal. Beräkning av kostnader för lokaler utgår på samma sätt från de genomsnittliga 
kostnaderna för lokaler på likvärdiga orter inom AcadeMediakoncernen. Även inom detta område drar vi 
nytta av att ingå i AcadeMediakoncernen som arbetar aktivt med fastighetsfrågor för att nyttja fördelarna av 
att vara en stor kund och hyrestagare. I varje fall gäller att varje skolas ekonomiska planering i samtliga 
avseenden görs i relation till skolans lokala förutsättningar och behov. Kostnaderna kan därmed skilja sig åt 
mellan skolor och mellan läsår. Genom att löpande följa upp kostnader för alla skolor och aktivt arbeta med 
leverantörer har vi däremot en mycket god kännedom om vilka faktiska kostnadsspann det rör sig om i olika 
delar. Det gör att vi kan ha en effektiv och ändamålsenlig framförhållning i kostnadsplaneringen för såväl 
etablering av nya utbildningar som befintliga skolor.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut



Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Bifogar årsredovisning [Bilaga B3.2]

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Skolan finansieras via kommunala bidrag per elev från elevernas hemkommun. I planerad budget baserar vi oss 
på de uppgifter som aktuell kommun har lämnat till AcadeMediakoncernen för sökta program och inriktningar 
gällande året 2018, även om vi vet att en del elever sannolikt kommer att pendla in från kommuner med andra 
ersättningsbelopp och därmed skulle kunna påverka skolans finansiering. I lagd budget har vi inte tagit höjd för 
detta, vi räknar endast med indexering av bidragsbeloppen med 1 % per år trots att både löner och hyra 
uppräknats mer för kommande år.

De aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga B3.7‐3.8. 

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Vi planerar inte att få några övriga inbetalningar eller intäkter utöver skolpeng.
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3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Då ansökan avser övertagande av en redan befintlig enhet finns inga explicita kostnader eller investeringar 
förenade med etablering. Finansiering av skolan sker i dagsläget genom kommunala bidrag (grundbelopp) 
från resp. elevs hemkommun.

 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

    Kommunalt bidrag
gymnasieskola

0

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning     Skolledning 0

    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 0

        Övrig personal 0

    Administration     Administration 0

    Rekrytering     Rekrytering 0

          Fortbildning 0

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 0

    Speciallokaler     Speciallokaler 0

    Möbler     Möbler 0

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

0

    Datorer     Datorer 0

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering     Info och annonsering 0

        Elevhälsa 0

        Skolmåltider 0

    Försäkringar     Försäkringar 0

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

0

        APL‐handledning 0



    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola

Övriga intäkter

Summa intäkter 0 0 0

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning

    Lärare gymnasieskola

    Övrig personal

    Administration

    Rekrytering

    Fortbildning

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad

    Kostnader för speciallokaler

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

Övrigt      

    Info och annonsering

    Elevhälsa

    Skolmåltider

    Försäkringar

    Studie‐ och yrkesvägledning

    APL‐handledning

    Övriga kostnader

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler

    Datorer

    Telefon, kopiator mm

Summa kostnader 0 0 0

Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

 



4. Lokaler
 
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Verksamheten avser bedriva skolenheten på samma adress som idag (Kungsgatan 22) och kommer att 
omfatta samma lokaler. Dessa lokaler är väl anpassade för den befintliga undervisningen såväl som den 
tilltänkta utökningen. 

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt. 

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.

Idrott och hälsa
För idrottsundervisningen och övriga inslag av idrotts‐ och friluftsaktiviteter på utbildningen samarbetar  
skolan med lokala aktörer såsom idrottshallar, föreningar, sim‐ och isanläggningar samt idrottsplatser för 
både inom‐ och utomhusaktivitet. I praktiken betyder det att skolan hyr in sig vid de olika 
idrottsanläggningarna och dess utrustning utifrån undervisningens och utbildningens planering. Utrustning 
såsom läromedel och HLR‐utrustning m.m. som behövs för den del av idrottsundervisningen som genomförs i 
skolans lokaler finns på skolan.                                                                                                                                      …

Naturvetenskapliga ämnen
För de naturvetenskapliga ämnen som ingår i de utbildningar som skolan idag bedriver och för utökning som 
ansökan avser, är det verksamhetens bedömning att inga specialsalar är en förutsättning för att eleverna ska 
kunna ta del av undervisningen.                                                                                                                                     …

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Skolan har idag tillgång till de speciallokaler som behövs för att bedriva undervisning på befintliga program 
på skolenheten. Den tilltänkta utökningen inom Barn ‐ och fritidsprogrammet inrktning pedagogiskt arbete 
kommer bedrivas i befintliga lokaler.  
En stylistsal är en praktiksal för elever på HVSTY. Salen innehåller vattentillgång, spegelpelare och höga 
arbetsstolar där eleverna kan arbeta på varandra. Salen innehåller även rit‐ och skisstationer. Inventarier för 
inriktningen finns även i salen så som penslar, sminkprodukter, kammar etc
Ett metodrum för VO innehåller vårdsängar, ergonomiska hjälpmedel samt HLR utrustning. Inventarier för 
inriktningen finns även i salen så som stetoskop, praktikdockor, pulsmätare etc.
Ett metodgym innehåller övningmaskiner för bl.a. fysisk träning och ergonomi.       
 

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.

Skolbibliotek finns i nuvarande skolbyggnad och tillgängligt hela skoldagarna. Utbudet består av 
referenslitteratur, facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter och även dagstidningar.   
Skolan kommer också under rektors ledning att upprätta en biblioteksplan där det lokala arbetet med att 
nyttja bibliotekens resurser beskrivs. Fokus ligger på att nyttja bibliotekets resurser som ett stöd i elevernas 
kunskapsutveckling. Detta innefattar både gemensamma större insatser som berör skolan som helhet och mer 
riktade mindre insatser inom ramen för specifika kurser. För att ytterligare underlätta processen kommer 
huvudmannen ansvara för att spridning och stöd till implementering kring framgångsrika arbetssätt från 
övriga skolor.

 
 



5. Skolenhetens ledning och personal
 
  

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

24 16.5 23 17 25 20 25 20
 
Antal elever per lärare, läsår 1 14
Antal elever per lärare, läsår 2 16
Antal elever per lärare, läsår 3 15
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 15

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Rektor ansvarar för sin inre organisation och organiserar lärarresurserna på skolan utifrån antalet antagna 
elever på respektive program. I dagsläget har skolan olika programarbetslag. 

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Med övrig personal avses IT, Kök & Vaktmästartjänster

 
 

 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Funktioner och kompetens: På skolenheten finns en elevhälsa som under ledning av rektor driver arbetet med 
stödja elevernas utveckling mot målen. Den består av både anställd och kontrakterad kompetens. 
Skolsköterskefunktionen ingår också i huvudmannens skolsköterskeorganisation, vars arbete leds och 
kvalitetssäkras av Medicinsk verksamhetschef. Skolläkare, skolpsykolog finns via avtal. Specialpedagog och 
kurator är anställda. Elevhälsomöten hålls varje vecka för att följa upp det främjande/förebyggande arbetet 
samt det åtgärdande. 
Elevhälsoplan (Se bilaga Elevhälsoplan): För att säkerställa att samtliga elever får stöd i den utsträckning och 
den form som de har rätt till utgår skolorna från den centralt framtagna Elevhälsoplanen där både rutiner 
och blankettstöd återfinns. Planen implementerades vid den befintliga skolenheten under hösten 2018. 
Planen är ett stöd för skolorna i deras dagliga elevhälsoarbete och dess syfte är att ge verksamheten en 
gemensam plattform för att driva ett framgångsrikt och likvärdigt arbete med elevhälsofrågorna. 
Informationen riktar sig till rektorer och personal på samtliga skolor och den underlättar det dagliga arbetet 
att följa rådande lagar och regler så att elevers hälsa och välbefinnande prioriteras i syfte att främja 
måluppfyllelsen. 



Uppdrag (främjande/förebyggande/åtgärdande – samverkan personal): I Elevhälsoplanen redogörs för 
elevhälsans huvudsakliga uppdrag som är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För att 
synliggöra det främjande och förebyggande arbetet har man hjälp av verksamhetens Elevhälsopyramid. 
Pyramiden fungerar både som begrepp‐ och planeringsstöd för de gemensamma insatserna. För att 
identifiera rätt insatser på de olika nivåerna görs en kontinuerlig uppföljning av närvaro, EWS (Early warning 
system – för att följa upp elevernas utveckling mot att nå kunskapskraven), trygghet, satta betyg, 
undervisningsutvärderingar. Utifrån resultaten identifieras behoven i verksamheten. Inledningsvis läggs 
mycket fokus på att främja goda lärmiljöer där eleverna är trygga och där en fungerande kommunikation 
finns mellan personal och mellan personal och elever. 
Elevhälsan medverkar i frågor som rör elevernas arbetsmiljö, värdegrundsarbetet och arbete mot kränkande 
behandling. Inom verksamheten tar vi fasta på att Elevhälsan ska vara synlig, verka stödjande och 
rådgivande för lärare, mentorer och rektor, och även ha ansvar för att upprätthålla god kontakt med 
socialtjänst, öppenvård, BUP, m.m. på orten.
Funktionerna i elevhälsan erbjuder även riktade insatser till enskilda elever utifrån skolsituation samt mående 
och social situation. Likaså arbetar man rådgivande gentemot mentorer och undervisande lärare då det finns 
ett behov av insatser för elever i behov av extra anpassningar inom ordinarie undervisning. Samtliga 
funktioner i elevhälsan finns tillgängliga för att samtala med personal som känner oro för en elevs 
måluppfyllelse, hälsa eller välmående. Elevhälsan medverkar när det gäller utredningar för särskilt stöd. 
Att verka för elevernas utveckling mot utbildningens mål och att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 
innefattar ett strukturerat samarbete mellan skolans övriga personal och elevhälsan. Gemensamma forum 
finns där samtliga personal på skolan samlas och skolutvecklingsarbetet planeras och utvärderas 
(arbetsplan, främjande och förebyggande arbete).
Kompetensutveckling: Inom DBGY strävar vi efter att se varje elev skall ges de bästa förutsättningarna för att 
lyckas nå målen i skolan. Ur detta perspektiv blir elevhälsan en viktig del av elevernas kunskaps och 
värdegrundsutveckling då god hälsa och sunda vanor är avgörande för en elevs möjlighet att nå målen.
Inom DBGY har vi återkommande kvalitetsutvecklande träffar för att stärka de lokala elevhälsteamen. 
Insatser har bl.a. innefattat träffar för specialpedagoger med fokus på främjande insatser och gemensamma 
EHT‐dagar där samtliga skolors EHT‐team träffas. Fokus har tidigare legat på att sprida framgångsrika 
arbetssätt inom: Närvaro, Kommunikation/Samverkan med lärare samt Studier och psykiskt välmående.

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.

Skolan ska, i enlighet med 2 kap. 29 § samt 30 § Skollagen (2010:800), tillse att eleverna, har tillgång till 
personal med studie‐ och yrkesvägledningskompetens i frågor gällande deras framtida yrkes‐ eller studieval. 
Den befintliga skolenheten har sedan tidigare ett välfungerande arbete med att driva studie‐ och 
yrkesrådgivning. 
Rektor organiserar för att skolan kan bedriva både det breda studie‐ och yrkesvägledningsuppdraget (samtlig 
personal involverade) samt det riktade sådana (studie‐ och yrkesvägledarens insatser). Organisationen för 
studie‐ och yrkesvägledning anpassas kontinuerligt efter elevernas behov. 
Samtliga elever får information om sin utbildning och erbjuds även personliga vägledningsträffar, besök på 
yrkes‐ och studiemässor samt information kopplat till kurser som krävs för grundläggande 
högskolebehörighet eller kurser som krävs för särskilda studievägar på universitet eller högskolor. 
Huvudmannen ansvarar i sin tur för spridning av framgångsrika upplägg från övriga skolor.

 
 

 

7. Elevens utveckling mot målen
 
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.

Rutiner och uppföljning: Skolan följer den centralt framtagna elevhälsoplanen där samtliga rutiner för arbetet 
med extra anpassningar och särskilt stöd finns tillgängliga. Elevhälsoplanen utgår från Skollag och 
Skolverkets modell över arbetsgång för arbete med stödinsatser. Utöver detta nyttjas verksamhetens 
elevadministrativa system Schoolsoft. Här finns möjligheterna att dokumentera extra anpassningar med 
syftet att kartlägga vilka som fungerar väl respektive mindre väl. Målet är att ta reda på vad som fungerar 
väl för eleverna både på individ‐ och gruppnivå.  
Inkluderande undervisning: Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
nås ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling 
(Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014).
Extra anpassningar: En del elever är i behov av stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i ordinarie 
undervisning, för att utvecklas mot kunskapsmålen eller de kurskrav som minst ska uppnås. Lärare ska då 
tidigt sätta in stödinsatser i form av extra anpassningar. Inför att det individuella stödet sätts in ses också 
organisationen omkring eleven över. Det kan ske genom att bedöma hur resurser fördelas, vilka pedagogiska 
metoder som används, hur elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljö är organiserad. Den centrala 
Elevhälsoplanen innehåller exempel på extra anpassningar som kan ges. Om en elev efter en tids stöd 
fortfarande inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås intensifieras stödinsatserna och anpassas 
ytterligare utifrån elevens behov. I detta läge förs alltid en dialog med specialpedagog och övriga lärare.
Utredning om behov av särskilt stöd: Om de extra anpassningarna fortfarande inte fungerar görs en 
anmälan till rektor om elev som riskerar att ej uppnå de kunskapskrav som minst ska nås. Då beslutar rektor 



om att upprätta en utredning. Utredningen består av två delar. Först en kartläggning av elevens svårigheter 
och skolsituation på individ‐, grupp‐ och organisationsnivå. Fokus ligger på att göra en allsidig kartläggning 
med observationer och genomlysning av elevens lärmiljö samt de extra anpassningar som hittills gjorts och 
vad de lett till. Även eventuella åtgärdsprogram, resultat på prov, frånvaro och info från elevhälsan 
dokumenteras.
På gruppnivå kan man titta på de pedagogiska metoder som används, hur elevgruppen fungerar och 
läromiljön organiseras. På organisationsnivå tittar man på hur skolan organiserar sin verksamhet och 
fördelar resurser. Efter kartläggningen görs den pedagogiska bedömningen där fokus ska ligga på hur skolan 
kan utforma och anpassa miljön för eleven. Här gör man också en bedömning huruvida elevens behov kan 
tillgodoses inom ramen för extra anpassningar eller om eleven är i behov av särskilt stöd. Utredningen 
dokumenteras i de centralt framtagna elevhälsoblanketterna. Beslut om att upprätta åtgärdsprogram eller 
inte fattas av rektor.
Särskilt stöd: Särskilt stöd är insatser av mer ingripande och omfattande karaktär som normalt inte är möjliga 
att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning och 
varaktighet som gör att vissa insatser ses som särskilt stöd istället för extra anpassningar. Särskilt stöd kan 
också ges om elev har andra svårigheter i sin studiesituation såsom fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
som gör att eleven har omfattande stödbehov. Likaså kan elev som varit mycket frånvarande vid upprepade 
tillfällen eller en längre tid vara i behov av särskilt stöd om detta har påverkat elevens möjligheter att nå 
kunskapskraven. En elev kan också vara i behov av särskilt stöd om eleven har betydande svårigheter i det 
sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som påverkar elevens möjligheter att nå kunskapskrav som 
minst ska uppnås.
Åtgärdsprogram: Elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utarbetandet av åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogram kan utarbetas även om elev och/eller vårdnadshavare frånsäger sig möjligheten att delta. 
Vårdnadshavare skall dock alltid skyndsamt delges åtgärdsprogrammet i skriftlig form då detta kan 
överklagas. Skolan ska förvissa sig om att elev och vårdnadshavare förstår överklagansmöjligheten och på 
skolan ska det finnas information på de vanliga minoritetsspråken. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå 
hur behovet av särskilt stöd ska tillgodoses. Detta innebär att de konkreta åtgärder som ska vidtas med 
anledning av det identifierade behovet av särskilt stöd ska anges. I åtgärdsprogrammet skall ej medicinska 
diagnoser eller tillstånd framgå. Hänvisning till underliggande utredningar är dock möjlig om sådana 
utredningar finns. Uppföljning och utvärdering: Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet beslutas 
avslutningsvis när uppföljning och utvärdering ska ske samt vem som är ansvarig. Uppföljning görs löpande 
av de som ansvarar för respektive åtgärd. I vissa fall följs insatserna upp tillsammans med elevhälsan redan 
innan utvärderingen.

 
 

8. Kvalitet och inflytande
 

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.

Grunden för vårt kvalitetsarbete är att utifrån rådande behov systematiskt utveckla verksamheten mot högre 
måluppfyllelse. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål och att elevernas utbildning ska 
ge dem goda förutsättningar för vidare studier och arbetsliv. Systematiken regleras genom att rektors 
upprättade årsplanering utgår från huvudmannens centralt beslutade kvalitetsprocesser. Dessa listas i 
verksamhetens kvalitetshjul.  

KVALITETSBEGREPP: I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp. Dessa fyra begrepp hjälper oss 
att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra 
elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om 
värdegrund och demokratisk kompetens. Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, 
processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att 
eleverna får det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller 
särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever 
utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Till sist 
använder vi begreppet Ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter avslutad 
utbildning. 
METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET: Interna granskningar: Med jämna mellanrum genomförs 
interna granskningar i vilka huvudmannen utifrån  skolinspektionens modell för regelbunden tillsyn granskar 
verksamheten. Granskningarna ger huvudmannen en helhetsbild av hur skolan arbetar och om det görs 
enligt författningskraven. Mot bakgrund av resultat och uppföljningar inom olika områden besöks varje 
skola varefter man intervjuar lärare, elever, elevhälsa och rektor för att kunna göra en bedömning av skolans 
dagliga arbete och dess rutiner. Granskare genomför även lektionsbesök och granskar dokumentation, 
rutinbeskrivningar, betygskataloger och andra för verksamheten styrande dokument. Nationella kursprov: 
Resultaten från de nationella kursproven bildar också underlag för att bedöma hur väl de nationella 
provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen ger huvudmannen 
och skolan möjlighet att analysera i vilken utsträckning undervisningen utgår och planeras utifrån rådande 
styrdokument. Därtill i vilken utsträckning bedömningen är likvärdig och rättssäker.
EWS OCH EXAMENSPROGNOSER: Uppföljning av elevers kunskapsutveckling görs genom EWS och 
Examensprognoser. I verktyget EWS (Early Warning System genomförs regelbunden uppföljning av elevernas 
kunskapsutveckling). Verktygen syftar till att uppmärksamma elever som förväntas nå målen, riskerar att inte 
nå målen, extra anpassningars genomförande och effekt samt vara grund för utveckling av undervisningen 
på grupp och individnivå. Examensprognoser genomförs vid två fasta avstämningar och ger indikationer på i 
vilken utsträckning eleverna i år tre förväntas nå en examen. 



ENKÄTER: Ett antal betydelsefulla enkäter genomförs varje läsår: Likabehandlings‐ och värdegrundsenkäten, 
Elevenkät (kundundersökning) och medarbetarenkät (Medarbetarundersöking) samt 
undervisningsutvärderingar. Därtill tillkommer externa enkäter såsom kommunala enkäter samt 
skolinspektionens Skolenkät. Likabehandlings och värdegrundsenkäten (LoV‐enkät) genomförs varje höst och 
utgör ett underlag för bedömning av hur väl huvudmannen och skolan lyckas driva ett målinriktat arbete för 
att förhindra kränkande behandling och främja likabehandling. Likaså följer enkäten upp kännedomen om 
arbetet som bedrivs på skolan och delaktighet bland eleverna. Kartläggningen blir en del av skolans plan mot 
kränkande behandling och diskriminering som upprättas varje kalenderår. Elev‐ och medarbetarenkäter 
genomförs i januari/februari och syftar till att följa upp den upplevda kvaliteten och vissa delar av den 
instrumentella kvaliteten (undervisning och utbildning). Undervisningsutvärderingar genomförs vid två 
tillfällen under läsåret och syftar till att stärka undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår 
från läroplansmålen och är formulerade som 10 frågepåståenden. I dessa behandlas områden som ansvar 
och inflytande, arbetsliv och vidare studier, bedömning och betyg, demokratisk kompetens och värdegrund, 
drivkraft, självförtroende och sammanhang. 
KVALITETSRAPPORT & ARBETSPLAN: Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument i vilken både skolan och 
huvudmannen dokumenterar sitt arbete i under hela läsåret fram till färdig rapport i juni/augusti respektive 
september/oktober. Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar varje skola fokusområden för 
året. Riktningen för dessa fokusområden anges i kvalitetsrapportens samlade bedömning och omfattar de 
mål som identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen bedöms vara låg. Under perioden augusti – 
september upprättar sedan varje skola en arbetsplan som beskriver hur man på skolan ska arbeta för att 
stärka måluppfyllelsen inom de områden som identifierats som prioriterade. Arbetsplanen syftar till 
säkerställa skolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet och att denna plan har en tydlig förankring i 
skolans uppdrag och mål samt till skolans resultat och analyser.

 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Se Bilaga B8.2_Klagomålsrutin_DBGY AB_Uddevalla. På samtliga skolors hemsida samt via Schoolsoft finns 
information om hur elever eller vårdnadshavare som har klagomål på utbildningen går tillväga. Våra rutiner 
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två steg – Det första steget är att klagomålet 
utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas 
på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadhavare/föräldrar informeras om rutinerna i samband med 
introduktionsperioden vid läsårsstart, kontinuerligt under läsåret och även på föräldramöten. Mer utförlig 
beskrivning finns i bilagan och klagomålet ska sändas till någon av följande adresser: E‐post: 
klagomal@dbgy.se. Postadress: Drottning Blankas Gymnasieskola, Box 2121, 403 13 Göteborg. 

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

För att skapa en utbildning med god kvalitet och trygga miljöer för lärande är elevernas delaktighet, 
inflytande och nära samverkan med lärare och skolledning avgörande. Elevinflytandet sker och följs upp via 
interna granskningar, undervisningsutvärderingar, enkäter samt via lokala forum såsom elevråd, elevkår, 
mentorstider samt inom undervisningen. I samtliga forum uppmuntras eleverna att påverka både 
undervisningen och utbildningen i stort. Skolan kommer värna om korta beslutsvägar och ge utrymme för ett 
reellt och angeläget inflytande som förbättrar och utvecklar utbildningen. 
Skolan uppmuntrar eleverna att initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor på skolan i demokratiska former. 
Elever deltar i skolans likabehandlings‐ och värdegrundsarbete och upprättandet av skolans plan mot 
kränkande behandling och diskriminering. Därtill företräds eleverna vid skolan av elevskyddsombud, vilka 
utbildas och deltar i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.
För att eleverna ska kunna påverka utbildningen och undervisningen ges alla elever information om skolan 
och utbildningens utformning samt deras rättigheter och ansvar. Inom ramen för varje kurs planerar läraren 
tillsammans med eleverna undervisningens innehåll och upplägg. Under kursens gång utvärderar lärare och 
elever tillsammans kursen och justerar arbetsformerna efter behov och önskemål. 
Huvudmannen och skolan är transparenta i sin verksamhet med syftet att uppmuntra till påverkan och 
inflytande. Om en elev eller vårdnadshavare vill lämna ett klagomål på utbildningen finns 
huvudmannagemensamma rutiner framtagna med information på Schoolsoft (skoladministrativt system) 
samt via hemsidan.

 
 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 

9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 



Skolans värdegrundsarbete utgår från de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Stort fokus läggs på det 
främjande och förebyggande arbetet med målet att frambringa en trygg skolkultur. All personal inklusive 
skolledning och elevhälsa bidrar. Huvudmannen uppmuntrar till externa samarbeten med exempelvis 
kommuner för att stärka elevernas förståelse för sig själva och sin omgivning. Spridning av arbetsformer, 
förhållningssätt och tillämpningar görs lokalt på skolan men också inom ramen för verksamheten. 
Rektor ansvarar för att upprätta forum/skapa utrymme för att skolans personal, EHT, elever och rektor att 
driva och konkretisera det främjande och förebyggande arbetet (exempelvis under pedagogiska forum, EHT‐
möten, mentorstider och elevråd). 
Som del i arbetet utgår man bland annat från den Likabehandlings‐ och värdegrundskartläggning som 
genomförs i oktober. Enkät ger information om elever känner sig trygga, har fått information om arbetet som 
drivs, om man vet vem man skall vända sig till, om man upplever att personal behandlar elever med respekt 
etc. Resultatet ger en god bild av elevernas upplevelse av skolans värdegrundsarbete. De anmälningar om 
kränkande behandling som inkommer från skolorna under året är också en del av kartläggningen av det 
främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. 
Kartläggningen på huvudmanna‐ och skolnivå ligger till grund för upprättandet av skolans plan mot 
kränkande behandling och diskriminering som tas fram i januari varje år. I den konkretiseras det målinriktade 
arbetet utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. 
Huvudmannen bedömer då också vilka övergripande insatser som behöver göras på huvudmannanivå för att 
säkerställa att samtliga skolor arbetar målinriktat för att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
Kvalitetssäkring av skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering görs av huvudmannen 
(utifrån kraven i författningarna samt huvudmannagemensamma riktlinjer).

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Huvudmannen kommer att se till att skolan bedriver ett aktivt arbete för att främja likabehandling och
motverka trakasserier och kränkande behandling, och att personalen på skolorna agerar i linje med de 
skyldigheter som anges i skol‐ och diskrimineringslag.
Rutinen för att anmäla, utreda och vidta åtgärder beskrivs i huvudmannens rutin vid kränkande behandling
(se bilaga B9.2_Rutiner KB_DBGY AB_Uddevalla).

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Demokratiska värderingsuppdraget (såsom det beskrivs i läroplan och skollag) präglar verksamheten och 
kommer att vara en naturlig del av skolans arbete. Samtliga elever skall ges goda möjligheter för påverkan 
och inflytande. Forum som upprättas är elevråd/elevkår, mentorstider och andra forum som skolan anser 
viktiga. Varje lärare planerar och bedriver sin undervisning utifrån rådande styrdokument. Uppföljning av hur 
väl skolan bedriver sitt värdegrundsuppdrag sker genom interna granskningar, likabehandlings‐ och 
värdegrundsenkäten (varje HT) samt undervisningsutvärderingar där specifika frågor riktade mot 
demokratiuppdraget finns samt undervisningsplaner. I undervisningsutvärderingarna undersöks bland annat 
hur väl undervisningen har ett tydligt värdegrundsperspektiv (t.ex.” Jag kan lita på att läraren ingriper om 
någon utsätts för kränkningar.” samt ”Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till tals 
och bli lyssnade på.”).

 
 

 

10. Gymnasieskola
 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.



Undervisningens organisation: Huvudmannen bistår rektor som ansvarar för att utbildningen utgår från 
rådande styrdokument och att verksamheten organiseras utifrån att alla elever ska nå målen för 
utbildningen. Vid rekrytering tas stor hänsyn till att säkerställa kompetens, erfarenhet och engagemang att 
stötta eleverna i deras kunskapsutveckling. Stor vikt läggs vid anpassningsbarhet gentemot elevernas behov, 
erfarenhet och intressen som grund för att stärka motivationen. 
En gemensam syn på lärande och kunskapsbegrepp eftersträvas och en dialog om utvecklingen av dessa sker 
löpande. Utifrån programutbudet, antalet elever, de lokala förutsättningarna organiserar rektor lärarna i de 
forum och konstellationer som gynnar en lärande organisation. Arbetet leds av rektor, biträdande rektor samt 
förstelärare och kopplas till forskning om framgångsrik pedagogik. Utifrån de områden som skolan 
bestämmer sig för att utveckla tas en lokal arbetsplan fram. 
Undervisningen planeras utifrån examensmålen och varje lärare konkretiserar dessa och sin egen 
undervisning i undervisningsplaner. Undervisningen anpassas utifrån elevernas förutsättningar, målen i 
läroplanen (samtliga målområden), examensmålen, skolans prioriterade mål utifrån de mål i läroplanen som 
identifierats som särskilt viktiga att fokusera, målen och insatserna i plandokumentet samt hur 
undervisningen möter elevernas inflytande och hur bedömning och betygssättning sker. 
Undervisningens arbetsformer: Undervisningen utgår från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta 
och utveckla kunskaper, färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål. 
Undervisningens arbetsformer kommer att planeras så att de främjar alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Rektor och lärarlag ansvarar för att en likvärdighet finns i undervisningen som 
bedrivs, bedömningen som görs och återkopplingen som ges. Detta inkluderar ett stort fokus på att ge 
eleverna den ledning och stimulans som krävs för att nå högre kunskapskrav. Ett formativt förhållningssätt är 
en grundförutsättning. Utbildningen, både den skolförlagda och arbetsplatsförlagda, oavsett ämne syftar 
också till att främja varje elevs allsidiga personliga utveckling till en aktiv, kreativ, kompetent och 
ansvarskännande individ och medborgare. 
Processtänk med utkast, arbetsprover och utvärdering kommer utgöra centrala inslag i undervisningen för att 
förbereda eleverna inför det strukturerade tillvägagångssätt som väntar i framtida studier‐ och yrkesliv. 
Vid full utbyggd verksamhet är skolan inte en mindre skolenhet.

 

10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 

10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

 
 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor



Barn‐ och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 15

Barn‐ och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 15

Handels‐ och administrationsprogrammet Handel och service 15

Hantverksprogrammet                                 Övriga hantverk 15

Vård‐ och omsorgsprogrammet 16

Infoga program

 
 

11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Huvudmannen och skolan har sedan tidigare lång erfarenhet av att driva kvalitativ och utvecklande APL. 
Generellt är det rektor som i samråd med huvudmannen organiserar enheten och gör en tjänstefördelning där 
APL‐ansvar finns. APL‐arbetet innefattar både anskaffning och kvalitetssäkring av APL‐platser. Samråd med 
övriga APL‐ansvariga och rektorer inom och utanför verksamheten kommer att ske. APL‐ansvarig kommer 
också att genomgå skolverkets APL‐handledarutbildning för att kvalitetssäkra ytterligare. I slutet av varje 
termin att bedöms kvaliteten av APL‐ platserna för att bedöma om skolan bör fortsätta samarbetet. Målet är 
att arbetsplatserna skall se APL eleverna som viktiga resurser vilka får arbetsplatserna att utvärdera sina 
rutiner och därmed även sin kvalitet. Ytterligare mål är att arbetsplatserna skall se eleverna som potentiella 
framtida anställda vilka de redan innan anställning har möjlighet att lära upp på de moment och processer 
som just deras arbetsplats har, detta leder till att eleven har goda möjligheter till sommarjobb och även 
arbete efter examen. För arbetsplatserna innebär detta att de redan känner den potentiella arbetstagaren 
och därmed slipper en del av osäkerheten i en rekryteringsprocess. Ovanstående leder till att det är attraktivt 
för företagen och arbetsplatserna att ta emot elever och därmed garanteras samtliga elever APL plats på 
företag vilka potentiellt anställer dem. APL‐processen inom verksamheten på bygger på kontinuitet och utgår 
från upprättade rutiner. Detta gör att skolan tidigt skapar utrymme för en hållbar process som innefattar 
informationsspridning, utbildning till handledare, APL‐besök och sedermera uppföljning.

 

11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

Det är APL‐ansvarig som är skolans representant i dialog med arbetsgivaren och som utser handledare. APL‐
ansvarig träffar handledaren inför APL där APL‐ansvarig informerar om vad som förväntas av APL‐perioden, 
där examensmål och kunskapskrav delges, att det arbetsplatsförlagda lärandet är en del i elevens totala 
utbildning och skolans värdegrund förväntas tillämpas även på APL‐platsen. Under detta möte mellan APL‐
ansvarig och den tilltänkta handledaren frågas efter den erfarenhet som handledaren har och i samband 
med detta möte får APL‐ansvarig den information som behövs för att vi ska kunna bedöma om handledaren 
är lämplig eller ej. 
Samtliga handledare kommer att erbjudas en handledarutbildning. Skolan gör inför, under pågående APL 
och efter genomförd APL en kontinuerlig bedömning av både arbetsplatsen som handledarens lämplighet. 
Tillsammans med eleverna och rektor samt undervisande lärare görs en samlad bedömning. Efter avslutad 
APL gör eleverna också en formell utvärdering av APL‐perioden. Om det i samband med denna framkommer 
information som innebär att det finns anledning att ifrågasätta lämpligheten hos handledaren ska APL‐
ansvarig vända sig till arbetsgivaren. Om elever upplever APL av någon anledning inte fungerar så vet de att 
de ska vända sig till APL‐ansvarig. Handledaren kommer även att skriva under ett "avtal" där det framgår 
vad som förväntas av en handledare och att det garanteras att skolans normer och värderingar efterlevs.

 

11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

De mål och centrala innehåll som ska nås under APL‐perioden gås igenom och diskuteras innan APL‐perioden 
med elev och handledare. Det är normalt APL‐ansvarig som går igenom detta tillsammans med en 
yrkeslärare. Målen finns även med i den APL‐mapp som både elev och handledare har var sitt exemplar av 
och där handledaren även fyller i elevens närvaro. Målen för respektive APL‐period är kopplade till de 
kursmoment som tagits fram av yrkeslärarna och beslutats av rektor. Kursmomenten kommer från de kurser 
som ingår i elevens utbildning. Yrkeslärare eller APL‐ ansvarig, som är behörig lärare, gör löpande bedömning 
och avstämning utav satta mål för APL perioden under genomförda besök på arbetsplatsen. Detta 
dokumenteras skriftligen. Varje APL ‐period avslutas med att Yrkeslärare eller APL‐ ansvarig tillsammans med 
handledaren stämmer av APL‐perioden, hur väl aktuell APL svarat mot de mål som var uppsatta och hur 
elevens insats varit. Det avslutande samtalet tillsammans med APL‐besök och avstämning med eleven ger 
yrkeslärare/APL‐ansvarig en samlad bild och som utgör bedömningen av den aktuella APL‐perioden för 
eleven. Den bedömning som görs kommer utgöra en del av det betyg som sätts i de kurser vars kursmoment 
varit aktuella för APL‐perioden.

 

11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt



Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

Genom denna ansökan om nyetablering önskar Drottning Blankas gymnasieskola AB driva vidare 
Plusgymnasiet ABs utbildningar på DBGY Uddevalla. I den mån Drottning Blankas gymnasieskola AB beviljas 
tillstånd för de utbildningar som idag innehas av Plusgymnasiet AB, samt efter godkännande beslutar sig för 
att genomföra ägarbytet, har Plusgymnasiet AB inte för avsikt att fortsätta bedriva utbildning på orten, 
varpå tillstånden kan återkallas. Tillstånden för Plusgymnasiet AB ska således inte återkallas före det att 
ovanstående ägarbyte genomförts.

 
 

12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 





  
Senast uppdaterad 2019-01-28 

 
 

Sammanställning vitesförelägganden och återkallelser från 
inspektionsmyndigheter 
Sammanställningen avser ingripande sanktioner (viten och återkallelser av tillstånd) som riktats mot 
bolag som någon i ägar- och ledningskretsen vid aktuell tidpunkt är eller varit styrelseledamot etc. i. 
Sammanställningen innehåller därmed inte sanktioner som riktats mot bolag före dess att bolaget 
förvärvats av AcadeMedia.  

För närvarande saknas inrapportering av sanktionsbeslut gällande vuxbolag.   

 

Skolinspektionen 

• Praktiska Sverige AB, Föreläggande vid vite den 19 april 2018 avseende Praktiska Karlskrona, 
dnr 44-2018:1345. Uppföljning pågår och huvudmannen arbetar aktivt och intensivt med att 
åtgärda bristerna. 
 

• Framtidsgymnasiet i Sverige AB (Org.nr. 556575-5500), Föreläggande vid vite den 23 juni 
2016 avseende Framtidsgymnasiet Malmö, dnr 2015:9683. Bristerna åtgärdade och tillsynen 
avslutad den 2 december 2016.  
 

• Pysslingen Förskolor och Skolor AB (Org.nr. 556035-4309), Föreläggande vid vite den 8 
februari 2018 avseende Älvkvarnsskolan i Sundbybergs kommun, dnr 44-2015:9511. 
Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 1 juni 2018.  
 

• Hermods AB (Org. nr. 556044-0017 DCC), Föreläggande vid vite den 12 januari 2016 
avseende DCC Västerås, dnr 44-2013:5341, Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 18 
april 2016. 

 

Arbetsmiljöverket  

• Sjölins gymnasium AB (org.nr. 556375-8399), Föreläggande vid vite den 29 oktober 2018 
avseende Sjölins gymnasium Södermalm, dnr 2018/015551. 

Föreläggandet avser: 

 (1) Termiskt klimat kallaste årstiden, dvs. att bolaget ska se till att lufttemperaturen i de av skolans 
lokaler som används för stillasittande arbete/studier samt personalutrymmen inte varaktigt avviker 
från 20-24 grader Celsius vintertid. 

(2) Rutiner för underhåll, kontroll och åtgärder, dvs. att bolaget ska se till att det finns fungerande 
skriftliga rutiner, som innebär att den fysiska arbetsmiljön – minst omfattande inomhusklimat och 
ventilation – underhålls, kontrolleras och åtgärdas om risker framkommer. 

Åtgärderna gällande p. 1 ska redovisas senast den 1 februari 2019 och p. 2 den 1 juni 2019. 
Huvudmannen arbetar aktivt med att åtgärda bristerna och bristen enligt p. 1 är redan avhjälpt. 



Ägar‐ och ledningsprövning
 
 
 
 

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

Ägar‐ och ledningskretsen
 

Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.

För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
 
Namn Personnummer

Marcus Strömberg

Telefon E‐post

Position eller befattning  

 

Lägg till person
 

 

Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
 

För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
 
Namn Personnummer

Telefon E‐post

Position eller befattning  

 

Lägg till person
 

 
 

Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.

Lägg till bilaga

 

Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Efterfrågat underlag för Ägar‐och ledningsprövning återfinns i bilaga Ägar‐ och ledningsprövning_DBGY 
AB_Uddevalla.

 

Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
 

Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.

 
 
 

Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens



Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.

 

Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.

 

Lämplighet
 

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.
 

Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
 

 Ja
 Nej

 

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.

 















DBG Uddevalla Inriktning Belopp

Kommunalt bidrag/elev 2018 BFFRI 89 447

Kommunalt bidrag/elev 2019 BFPED 93 039

Kommunalt bidrag/elev 2019 EKEKO 86 897

Kommunalt bidrag/elev 2019 ESEST 103 946

Kommunalt bidrag/elev 2018 ESMUS 140 112

Kommunalt bidrag/elev 2018 HAHAN 98 371

Kommunalt bidrag/elev 2018 HVSTY 115 778

Kommunalt bidrag/elev 2018 VO 106 541

Kommunalt bidrag/elev 2019 SABET 91 156

Kommunalt bidrag/elev 2019 SASAM 91 156

Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag 23 257 774     Kommunalt bidrag  23 257 774 26 320 951 30 717 405

Lån -                    Övriga intäkter -                    -                     -                     

Ägartillskott -                    

Finansiering med egna medel -                    

Annan finansiering -                    

Övriga inbetalningar -                    

Summa inbetalningar 23 257 774     Summa intäkter 23 257 774     26 320 951      30 717 405      

Utbetalningar Kostnader

Utbildning och personal  Utbildning och personal  

Skolledning 1 046 600        Skolledning 1 046 600        1 184 443        1 382 283        

Lärare 8 639 856        Lärare 8 639 856        9 987 674        11 985 209      

Övrig personal 315 984           Övrig personal 315 984           417 460            584 444            

Administration 1 924 496        Administration 1 924 496        2 224 718        2 669 661        

Rekrytering 6 250               Rekrytering 6 250               6 250                6 250                

Fortbildning 11 929             Fortbildning 11 929             13 520              15 906              

Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad 3 374 276        Lokalkostnad 3 374 276        3 700 973        4 345 026        

Kostnader för speciallokaler 142 027           Kostnader för speciallokaler 142 027           160 964            189 369            

Möbler 127 779           

Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 64 060             Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 64 060             72 601              85 413              

Telefon, kopiator mm 77 788             

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 

programvaror, licenser) 326 194           

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 

programvaror, licenser) 326 194           369 687            434 926            

Datorer 581 637           

Övrigt Övrigt

Information och annonsering 277 086           Info och annonsering 277 086           314 031            369 448            

Elevhälsa 584 163           Elevhälsa 584 163           662 051            778 884            

Skolmåltider 1 304 956        Skolmåltider 1 304 956        1 478 950        1 739 941        

Försäkringar 15 750             Försäkringar 15 750             17 850              21 000              

Studie- och yrkesvägledning 225 000           Studie- och yrkesvägledning 225 000           255 000            300 000            

Övriga utbetalningar -                    Övriga kostnader -                    -                     -                     

APL-handledning 28 000             APL-handledning 28 000             34 800              39 600              

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor -                    Räntor -                    -                     -                     

Amorteringar -                    Avskrivningar

Möbler 25 556             54 519              88 594              

Datorer 581 637           659 189            775 517            

Telefon, kopiator mm 77 788             88 160              103 718            

Summa utbetalningar 19 073 833     Summa kostnader 18 971 609     21 702 839      25 915 188      

Över-/Underskott 4 183 941        Vinst/Förlust 4 286 165        4 618 112        4 802 217        



Program ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Totalt

BF 15 15

BFFRI 3 7 10

EK 5 5

EKEKO 10 10

ESEST 0

ESMUS 0

HA 28 17 45

HAHAN 21 19 3 43

HV 6 6

HVSTY 7 10 17

IMRBF 6 1 7

IMRHA 10 2 12

IMRHV 7 7

IMRVO 8 1 9

SA 5 5

SABET 5 15 20

VO 15 20 35

VOVAR 23 23

TOTALT 106 80 83 269

DBGY Uddevalla
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INNEHÅLL: 
 

1. ELEVHÄLSANS UPPDRAG - FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH ÅTGÄRDANDE ARBETE 

2. INKLUDERANDE UNDERVISNING – EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD 

3. FRÄMJA NÄRVARO OCH UTREDA FRÅNVARO 

4. TRYGGHET OCH STUDIERO 

5. ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN 

6. ELEVHÄLSANS TYSTNADSPLIKT OCH SAMTYCKE 

 
 

BLANKETTER:  
 

• MENTORSKARTLÄGGNING 

• UTREDNING AV ELEVS BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

• BESLUT OM ATT INTE UTARBETA ETT ÅTGÄRDSPROGRAM 

• BESLUT OM ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ELEV I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

• BESLUT OM ATT AVSLUTA ÅTGÄRDSPROGRAM 

• UTREDNING AV ORSAKER TILL FRÅNVARO 

• ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN 
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1. ELEVHÄLSANS UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Elevhälsoplanen är ett stöd för rektor, lärare, elevhälsa i det dagliga arbetet med att stötta 
eleverna att utbildningens mål. Innehållet är övergripande och beskriver gemensamma rutiner 
inom DBGY. Blanketter för att stödja detta arbete finns längst bak i denna plan.  

1.1. FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH ÅTGÄRDANDE ARBETE 
 
Alla som arbetar inom skolan ska:  

● ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt. (Inkluderande 
arbete) 

● uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd.  
● samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

 
Elevhälsan ska: 

● stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I detta ligger ett individuellt inriktat arbete för 
varje enskild elevs lärande och utveckling.  

● arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande 
● ha ett kontinuerligt och strukturerat samarbete med pedagogisk och annan personal på skolan.  
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1.2. FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMFATTNING OCH TID 
Elevhälsan inom DBGY leds av rektor. För eleverna ska det finnas tillgång till  
(Skollagen 2 kap. 25§):  
 

● Rektor  
● Specialpedagog (personal med specialpedagogisk kompetens) 
● Skolsköterska 
● Skolläkare 
● Skolpsykolog 
● Kurator  
● Eventuellt övrig personal (ex. mentorer, speciallärare, bitr. rektor, studie- och yrkesvägledare)  

 
Samtliga kompetenser ska bidra till det främjande, förebyggande och även åtgärdande arbetet. 
Tillgången är styrd utifrån varje skolas lokala förutsättningar samt behov och beslutas av 
huvudman. Rektor beslutar om uppdragsbeskrivning för samtliga funktioner/deltagare inom 
elevhälsan.  
 
MÖTESTIDER OCH AGENDA:  
Elevhälsan ska ha fasta mötestider där samtliga deltar. Vid minst ett tillfälle per termin ska även 
de funktioner som är knutna till skolan delta (exempelvis Skolläkare och Skolpsykolog). Agendan 
ska rymma främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. 
 
 Analys bör göras av:  

 
● Fokusområden i arbetsplan (HT/VT) 
● Betygs- och examensprognoser (HT/VT) 
● Undervisningsutvärderingar (HT/VT) 
● Likabehandlings- och värdegrundsarbetet (plan mot kränkande behandling och diskriminering, 

LoV-enkät, tendenser och mönster i anmälningar om kränkande behandling, klagomål) 
● Elevenkät (NKI) – (VT) 
● Stödinsatser: Extra anpassningar och särskilt stöd 
● Närvaro (Kontinuerligt) 
● Samlade övergripande skolresultat (Läsårsanalys i juni) 
● Områden i elevhälsopyramiden (se s. 3) 
● Verksamhetens organisation, arbetsmiljö, tekniska hjälpmedel, trivsel, stödundervisning etc.  
● Övrigt (ex. skolspecifikt) 
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2. INKLUDERANDE UNDERVISNING, EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT 
STÖD 

2.1. INKLUDERANDE UNDERVISNING 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och i sin personliga utveckling. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska nås ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 1 
 
ÄRENDEGÅNG - EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD - SKOLVERKETS MODELL FÖR ARBETE MED STÖDINSATSER. 

 

                                                      
1 Ur Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. 
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Nedan följer en förenklad sammanfattning av den ärendegång vi har på DBGY. Gången följs om 
elevens behov inte blir tillgodosett på respektive steg.  
 

1. Rektor har det yttersta ansvaret för hela den pedagogiska situationen kring en elev.  
2. Lärare erbjuder en allsidig och inkluderande undervisning (utgår från elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och intressen) 
3. Lärare gör extra anpassningar i undervisningen och informerar mentor samt samverkar vid 

behov med specialpedagog och arbetslag. 
4. Mentor gör en Mentors Kartläggning (MK) 
5. Lärare utvecklar och intensifierar extra anpassningar.  
6. Anmälan till rektor om eleven riskerar att ej uppnå de kunskapskrav som minst ska nås 
7. Rektor beslutar om utredning 
8. Rektor beslutar om åtgärdsprogram 
9. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram 

2.2. EXTRA ANPASSNINGAR  
Extra anpassningar ska ges inom ramen för undervisningen. Nedan återfinns exempel på sådana 
anpassningar.  
 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, 
övrig personal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i 
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. 
(2010:800). - Skollag 3 kap. 5 a §  

 
 

● Muntliga och skriftliga instruktioner för olika arbetsmoment  
● Utökad tid i provsituationer 
● Anpassa undervisningsmiljön 
● Anpassa lektioner och uppgifter 
● Muntlig komplettering av uppgifter och prov 
● Täta avstämningar med eleven under arbetets gång 
● Bryta ner uppgifter i delmoment 
● Ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde 
● Riktad färdighetsträning 
● Sammanställa rester  
● Stöd i studieteknik 
● Kortare specialpedagogiska insatser, max 2 månader 
● Hjälpa eleven med att planera strukturera och prioritera sina studier  
● Hjälp med att förklara ämnesområden och begrepp på annat sätt 
● Ta fram kompensatoriska hjälpmedel (läsprogram, tidsstöd mm) i samverkan 

med specialpedagog 
● Alternativa sätt att bedöma elevens kunskaper 
● Av skolan organiserad stödundervisning 
● Beakta undantagsbestämmelsen i planeringen 
● Eller andra för eleven passande justeringar 

 
För att mentor ska bibehålla den övergripande bilden av elevens studiesituation ska 
undervisande lärare tidigt kommunicera med elevens mentor om pågående extra anpassningar. 
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MENTORS KARTLÄGGNING  
Om mentor får indikationer från elev, vårdnadshavare eller undervisande lärare att det behövs 
ytterligare information för att skolan ska kunna möta elevens behov och förutsättningar för 
lärande använder mentor inom DBGY redskapet Mentors Kartläggning (MK). MK är ett 
strukturerat samtals- och dokumentationsunderlag med frågor som rör pedagogiska och 
psykosociala områden. MK syftar till att kartlägga vilka extra anpassningar som tidigare gjorts och 
komplettera dessa med ytterligare extra anpassningar. I MK framkommer en samlad bild från 
eleven, vårdnadshavaren, undervisande lärare samt mentor. 
 
Mentorn avgör om MK ska göras, utifrån den samlade bild som mentorn har av eleven. MK ska 
göras innan undervisande lärare bedömer att möjligheter till extra anpassningar inom ramen för 
undervisningen uttömts. MK kan ge mentorn mer information, som ligger utanför ett specifikt 
ämne, om pedagogiska svårigheter och/eller mående samt social situation som gör att eleven 
inte når kunskapskraven. Den ökade informationen kan vara en länk mellan undervisande lärare 
och mentorn i att identifiera vilket stödbehov eleven har. MK är också ett bra underlag för samtal 
med elevhälsan som kan behöva genomföra individuella insatser riktade till elev. 
 
MK består av tre delar: 

1. samtal med elev  
2. mentors reflektioner  
3. eventuellt behov av att konsultera elevhälsan. 

 
Först genomförs del ett tillsammans med eleven. Därefter gör mentor på egen hand del två. 
Slutligen konsulterar mentor någon ur elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt.  
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2.3. UTREDNING OCH UTARBETANDE AV ÅTGÄRDSPROGRAM 
 
UTREDNING OM BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
Att uppmärksamma en elevs behov och att tillgodose detta skall ske skyndsamt. Skolan behöver 
ha uppföljningsrutiner för att kunna uppmärksamma elevers behov.  
 

 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 
lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det 
kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har 
getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas 
till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle 
vara tillräckliga.  
 
Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.  
 
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.  
 

 
 
 
ANSVAR Rektorns ansvar att utredning sker. Genomförandet kan delegeras. Inom DBGY 

delegeras detta till specialpedagogen. 
 
INNEHÅLL Består av två delar 1. Kartläggning av elevens behov (inte åtgärder). 2. Pedagogisk 

bedömning särskilt stöd/inte särskilt stöd.  
 
OMFATTNING Kan variera beroende på situation. Utredningen involverar: Elev samt föräldrar, 

undervisande lärare, mentor, elevhälsa, övrig personal. 
 
FORM Utredning skall ske i samråd med elevhälsan.   

Dokumenteras i blankett: Utredning om elevs behov av särskilt stöd 
 
FORMALIA Ska framgå när den är gjord, vem som ansvarat, om elev/vårdnadshavare varit delaktiga 

eller extern kompetens. Formellt språk (icke värderande), namn och funktion ska finnas 
med. Efter utredning ska elevens vårdnadshavare få ta del av den.  

 
LEDER TILL Rektorn fattar beslut om att upprätta ÅP eller inte. Dokumenteras i avsedd blanketter: 

Beslut om att åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd eller Beslut om att inte 
utarbeta ett åtgärdsprogram.  

 
Utredningen och bedömningen som görs skall utgå från elevens behov. En elev kan således vara i 
behov av särskilt stöd oavsett om eleven har en medicinsk diagnos eller inte. Endast diagnoser 
såsom Autism eller ADHD, utgör inte en beskrivning av elevens behov av särskilt stöd. Vid behov 
kan andra utredningar bli aktuella (ex. medicin, psykologi).  
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SÄRSKILT STÖD OCH ÅTGÄRDSPROGRAM  
Särskilt stöd är insatser av mer ingripande och omfattande karaktär – normalt inte möjliga att 
genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ibland kan insatsernas omfattning och 
varaktighet göra att insatser ses som särskilt stöd istället för extra anpassningar. Särskilt stöd ska 
främst ges inom elevgruppen som eleven tillhör. En elev kan också vara i behov av särskilt stöd 
om eleven har betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som 
nu eller längre fram kan påverka elevens möjligheter att nå kunskapskrav som minst ska uppnås. 
 
 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd 
(2010:800). Skollag 3 kap. 8§ 

 
 
Exempel på särskilt stöd:     
 

● Omfattande regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid.  
● Omfattande och varaktiga anpassningar inom en eller flera kurser.  
● Elevassistent 
● Förändrad studiegång – läsa om kurs, förlängd studietid, reducerat program.  

 
 
ANSVAR Utarbetande av åtgärdsprogram delegeras till specialpedagogen. Rektor fattar beslut. 

Ansvaret för genomförandet av åtgärderna som beslutas om bedöms utifrån 
lämplighet och behov.  

 
INNEHÅLL Utgår från den pedagogiska bedömningen om behov av särskilt stöd (utredningen). 

Konkreta och utvärderingsbara åtgärder samt vem som ansvarar (funktioner och 
fullständiga namn).    

 
OMFATTNING  Kan variera beroende på situation. Tidsbestämt och åtgärderna skall fortlöpande 

utvärderas. När elev inte bedöms ha behov av särskilt stöd längre, avslutas ÅP. 
 
FORM  Dokumenteras i blankett: Beslut om åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd. 

När ett åtgärdsprogram avslutas dokumenteras detta i: Beslut om att avsluta 
åtgärdsprogram.  

 
FORMALIA Åtgärdsprogram kan överklagas och beskrivning finns i blanketten. Inga medicinska 

diagnoser eller tillstånd ska framgå. Hänvisning till underliggande utredningar är dock 
möjlig om sådana utredningar finns. Information till elev och vårdnadshavare behöver 
säkerställas. Rektor beslutar om var förvaring av åtgärdsprogram sker.  
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3. FRÄMJA NÄRVARO OCH UTREDA FRÅNVARO 
 
FRÄMJANDE NÄRVAROARBETE  
Skolan skall ha ett arbete för att främja närvaron genom att kontinuerligt följa upp elevers 
närvaro på skol-, grupp-, och individnivå och därefter fatta beslut om vilka insatser som krävs för 
att bibehålla/öka närvaron. Skolans arbete för att nå god måluppfyllelse har ett starkt samband 
med närvaroarbetet. Både mentor och undervisande lärare har ett ansvar att signalera när 
frånvaron är hög.  
 
UTREDANDE FRÅNVAROARBETE  
I de fall en elev har frånvaro skall orsakerna utredas. Rektor tar beslut om starta 
frånvaroutredning. Ofta behöver både den giltiga och ogiltiga frånvaron utredas. För att utreda 
elevs frånvaro används blankett: Utredning orsaker till frånvaro.  
 

 

Elevers närvaro och information om frånvaro 
En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, 
om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den 
avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att 
eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte 
informeras samma dag. (2010:800). Skollag 15 kap. 16§ 

 
Som stöd för framtagandet av specifika åtgärder främjande, förebyggande och åtgärdande 
används nedanstående modeller.  
 
MODELL – FRÄMJA NÄRVARO 
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MODELL - UTREDA ORSAKER TILL FRÅNVARO2  

 
 
CSN-RUTINER 
                                                      
2 Skapad utifrån information i Skolverkets rapport 341 – Vända frånvaro till närvaro. 
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Vid ogiltig frånvaro ska skolan rapportera frånvaron till CSN. Rektor ansvarar för att rutiner för 
anmälan till CSN görs. Aktuella riktlinjer för skola och informationsblad till elever och föräldrar:  

● www.csn.se  
● http://www.csn.se/polopoly_fs/1.269!/1045A-1506.pdf 

 
LEDIGHET 
Mentor kan bevilja kortare ledighet för en elev 1-3 dagar. Om särskilda skäl föreligger får även 
längre ledighet beviljas av rektor. All ledighet ska föregås av beviljad ledighetsansökan. Vid 
ansökan tar skolan (via rektor/mentor) hänsyn till elevens övergripande studiesituation samt 
kontaktar undervisande lärare för att avgöra om det är lämpligt att eleven är borta från skolan 
under aktuell period. 
 
AVSLUTAD UTBILDNING 
En elev anses ha avslutat utbildningen om eleven inte kommer till den utbildning eleven har 
antagits till och inte heller anmäler giltig orsak att utebli inom tre dagar efter det att terminen 
startat.  
Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter har uteblivit från den under mer än en 
månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha 
avslutat utbildningen. Skolan har också ett ansvar i att utreda elevens orsak till långvarig 
frånvaro. 

4. TRYGGHET OCH STUDIERO 
 
Trygghet och studiero: 
 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero. 5 kap. 3 § skollagen. Elever skall ha inflytande på utformning av lärmiljöer och utveckling av 
undervisningen.  
 

Likabehandlings- och värdegrundsarbete:  
 

Skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete och rutiner dokumenteras i planen mot kränkande behandling 
och diskriminering (upprättas i januari varje år). Planen innehåller huvudmannagemensamma riktlinjer. 
 
RÅD FÖR ATT FÖRBÄTTRA STUDIERON 
Skolinspektionen har tagit fram exempel på arbetsgång för att förbättra studieron i 
undervisningen. Materialet är hämtat från granskningen om studiero.  
 
STEG 1 

● Utgå från elevernas upplevelse av undervisningen. Tips: använd er av 
undervisningsutvärderingarna (HT/VT) samt Elevenkät NKI. Sammanställ per ämne/lärare och 
elevgrupp och leta efter mönster. Vilka problem och behov framträder? 

STEG 2 
● Genomför auskultationer/lektionsobservationer med fokus på de områden som elevenkäterna 

uppvisar. Använd ett observationsschema tillsammans med elevenkäterna för att ringa in 
problemområden och behov. Intervjua därefter eleverna för en ökad och fördjupad förståelse. 

Exempel på observationsschema 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-
granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf 
 

STEG 3 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/polopoly_fs/1.269!/1045A-1506.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf
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● Analysera det insamlade materialet genom att tillsammans med lärarna sortera problem och 
behov under rubriker som exempelvis: 

o Skolans organisation och gruppsammansättning 
o Den fysiska miljön och skolans arbete med normer och värden 
o Lärares förhållningssätt och ledarskap 
o Lärares didaktiska och ämnesmässiga kompetens 
o Undervisningens innehåll, arbetsformer och uppgifternas komplexitet 
o Elevers utveckling mot målen, ledning, stimulans och stöd 

STEG 4 
● Ta fram en lista med förslag på åtgärder, prioritera och gör en planering över hur åtgärderna 

ska genomföras och vem som är ansvarig. Se över och säkerställ såväl resurser som kompetens. 
STEG 5 

● Bestäm hur åtgärderna ska följas upp och hur effekten ska mätas. 
 
DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER 
Skolans möjlighet till disciplinära ingripanden framgår av 5 kap. skollagen som reglerar kvarsittning, 
skriftlig varning, utvisning ur undervisning, tillfällig omplacering vid annan skolenhet eller avstängning. 
Lärare har också rätt att omhänderta farliga eller störande föremål från eleverna. I de fall som det blir 
aktuellt med disciplinära åtgärder konsulteras rektor som i sin tur rådgör med skoljurist. Ibland kan det bli 
aktuellt med polisanmälan varvid skoljurist kontaktas. Skolan behöver i samtliga fall dokumentera 
vidtagna disciplinära åtgärder.   
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5. ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN  
 

Anmälan enligt socialtjänstlagen gäller elev under 18 år. Missförhållanden som rör elev över 18 
år kräver andra vägar och kontakter. Rektor ansvarar för att rutin kommuniceras till all personal 
på skolan. Likaså att det finns klara kontaktvägar mellan skolan och det lokala socialkontoret i 
kommunen. 
  

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom /.../ är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd. Enligt 14 Kap. 1 § SoL (gäller samtlig personal) 

 
Exempel på vad som skall anmälas till socialtjänsten (notera att listan inte är uttömmande):  
 

● Misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika 
● Uppgifter om att ett barn eller ungdom begår brott, har ett kraftfullt utagerande beteende, visar 

tecken på att utvecklas ogynnsamt 
● Om vårdnadshavare inte vill delta i utredningar om barnets situation i skolan, med målsättningen 

att finna en alternativ skolgång 
● Fysisk misshandel inkl. sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld 
● Psykisk misshandel 
● Otillbörligt utnyttjande (för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder, fysiskt ansträngande 

arbete) 
● Brister i fysisk omsorg 
● Brister i känslomässig omsorg (ex p.g.a. missbruk hos föräldrar eller konflikter i hemmet) 
● Andra förhållanden i hemmet (ex bristande anknytning, sjuklig symbios barn-förälder) 

 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

1. Kontakt tas med rektor – konsultation socialtjänst och skoljurist 
Vid misstanke om att ett barn far illa eller något som innebär att socialnämnden behöver ingripa 
kontaktas rektor. Rektor samverkar med elevhälsan och annan personal. Socialtjänsten kan kontaktas för 
konsultation. Obs! om barnets namn nämns måste socialtjänsten ta uppgifterna som en anmälan. Om 
socialtjänsten vid detta tillfälle bedömer uppgifterna som grund för anmälan måste anmälan också göras. 
DBGYs skoljurist är också tillgänglig för konsultation (via rektor). 
 

2. Anmälan upprättas 
Anmälan ska göras skriftligt och görs via lokalt socialtjänstkontors rutiner. Exempel på blankett finns som 
bilaga i detta dokument. Vid akuta situationer kan anmälan göras muntligt men ska då snarast 
kompletteras skriftligt. 
 

3. Kontakt med vårdnadshavare 
Vårdnadshavarna ska alltid informeras om att anmälan görs. Det är bra om anmälaren själv informerar 
hemmet, men då rektor står bakom anmälan kan vårdnadshavarna informeras av rektor. Vid misstanke 
om sexuella övergrepp eller barnmisshandel ska vårdnadshavare ej informeras. Elevens mentor och 
elevhälsan, behöver i efterhand informeras om att dessa ej informerats innan anmälan.  
 

4. Efter anmälan  
Socialtjänstens utredning omfattas av sekretess. Uppgiftslämnare ska spara bekräftelse på att anmälan 
är mottagen. Socialtjänsten kan kalla till möte med personal från skolan för att gå igenom anmälan. En 
anmälan kan inte återtas, men anmälaren är enligt ovan skyldig att informera om ändrade 
omständigheter.  
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6. ELEVHÄLSANS TYSTNADSPLIKT OCH SAMTYCKE 
 
ELEVHÄLSANS TYSTNADSPLIKT  
Personal inom elevhälsan har en högre grad av tystnadsplikt än övrig personal på skolan. 
Psykolog, kurator och specialpedagog bör tolka sina bestämmelser på samma sätt som kuratorer 
och psykologer inom den offentliga skolan där dessa yrkesgrupper omfattas av s.k. sträng 
sekretess (OSL- offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). Denna gäller om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde eller dennes närstående s.k omvänt 
skaderekvisit (Olsson, Staffan Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 2012). Inte ens 
inom elevhälsan kan man prata om allt utan det ska i så fall vara motiverat utifrån sitt arbete.  
 
Det innebär att en lärare utan fara kan berätta det som dessa roller behöver veta för att på bästa 
sätt kunna hjälpa en elev. I förlängningen betyder detta också att lärare kan rådgöra med 
elevhälsan kring hur känslig information som kommit lärare tillhanda bör hanteras.  
 
För att kurator, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog ska kunna avslöja information 
om en elev till övrig personal inhämtas i regel elevs eller vårdnadshavares medgivande. Vissa 
undantag finns då information kan yppas även om medgivande ej getts, för att elevens utbildning 
ska kunna anordnas på ett korrekt vis. 
 
Elevhälsans medicinska insatser består av skolsköterska och skolläkare. Dessa yrkeskategorier 
utgör en självständig verksamhetsgren och har en än mer sträng sekretess än övriga elevhälsan. 
För fristående verksamheter regleras sekretess för elevhälsans medicinska insatser i 
patientsäkerhetslagen. 
 
När mentor eller undervisande lärare får information från elevhälsan är en god tumregel att alltid 
behålla sådan information för sig själv. Det åligger elevhälsan att informera samtliga som kan 
tänkas behöva informationen i sin yrkesutövning och i möjligaste mån delge denna information i 
ett forum med samtliga berörda närvarande. På så vis blir det tydligt för alla vem som fått 
informationen.  
 
SAMTYCKE 
Tycker du att tystnadsplikten är svår att hantera med alla paragrafer och olika undantag så bör 
du resonera så här: Om jag samarbetar klokt med hemmet och eleven, kan jag lätt få det 
samtycke som gör att jag får informera andra. Det är först när samtycket inte alls efterfrågas som 
tystnadsplikten blir svår att hantera. Den som frågar om samtycke får nästan alltid ett ja, bara 
frågan ställs klokt. 
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MENTORS KARTLÄGGNING 
 
Elev: Klass: 
 
 

 

Mentor:  Datum: 
 
 

 

Kort bakgrund till kartläggningen: 
 
 
 
 
 
Syfte:  
 
Lärare förväntas att skyndsamt göra extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det befaras att 
en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skollag. 3Kap. 5a §).  
 

● Mentors kartläggning ger en övergripande bild av elevens studiesituation.  
● Kan användas för att upptäcka behov av extra anpassningar som kan finnas i ordinarie undervisning.   
● Kan också tydliggöra vidare behov av insatser från undervisande lärare, mentor, arbetslag och insatser från 

enskilda funktioner i elevhälsan.   
 
Obs. Mentors kartläggning är inte en utredning för särskilt stöd. Dock kan behov av extra anpassningar i ordinarie 
undervisning framkomma.  
 
 
 
Tillvägagångssätt:  
 

● Används som samtals- och dokumentationsstöd i samtal med eleven.  
● Fylls i av mentor. 
● Skall skyndsamt lämnas till rektor och mentor behåller kopia. + ev. funktioner inom elevhälsa (vid behov).  
● Mentors kartläggning kan göras mer än en gång (förändrad situation).  

 
 
 

Kartläggning elev: 
1. Vad tycker du själv om dina prestationer i skolan? 
 
 
 
2. Du får en svensk nyhetsartikel av en lärare som du skall läsa. Hur svårt tycker du det är 
att läsa den? (1=svårt, 10=lätt) 
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3. Hur skulle du bedöma din förmåga att skriva, ex när du ska skriva en egen text på ca en 
halv A4:a sida? (1=svårt, 10=lätt) 
 
 
4. Hur bra tycker du att du är på att stava? (1=dålig, 10=bra) 
 
 
5. På vilket/vilka sätt tycker du att du lär dig bäst?  
(lyssna, prata, läsa, experimentera, skriva, fundera, skapa) 
 
 
6. Hur gör du för att ha koll på dina uppgifter, prov och inlämningsuppgifter som ska 
göras? 
 
 
7. Hur mycket tid lägger du utanför lektionstid på skolarbete? 
 
 
8. Förstår du lärarnas genomgångar på lektionerna? (skiljer det sig mellan ämnena)  
 
 
9. Hur svårt tycker du att det är att koncentrera dig mer än 30 minuter i sträck på 
lektionerna? (1=lätt, 10=svårt) 
 
 
9.a. Hur gör du för att behålla din koncentration? 
 
 
10. Får du möjlighet att visa vad du kan för dina lärare på prov, arbetsuppgifter eller 
annat? 
 
 
10a. Hur skulle du vilja visa dina kunskaper? När går det bäst att visa vad du kan? 
 
 
11. Finns det någonting som borde ändras i skolan så att det funkar bättre för dig?  
(är det ett tillåtande pluggklimat, studiero)   
a. på skolan i stort? 
 
 
b. på lektionerna? 
 
 
c. fungerar det lika bra i alla ämnen? 
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12. Vad är du riktigt bra på? (i skolan eller annat) 
 
 
13. Har du haft extra hjälp under tidigare skolgång? (stödundervisning, assistent, särskild 
undervisningsgrupp, läxhjälp, kompensatoriska hjälpmedel, ) 
 
 
14. Vilka språk har du läst under grundskolan? (hemspråk, moderna språk, svenska som 
andra språk)  
 
 
15. Hur skulle du beskriva att du mår? (fysiskt, psykiskt) 
 
 
16. Sover du tillräckligt för att orka vara aktiv på dagarna? (hur många timmar sover du 
per natt, när går du och lägger dig, sover du hela natten, när vaknar du, är ljudet på din 
mobil på när du sover) 
 
 
17. Tycker du att du får i dig tillräckligt med energi under dagarna för att orka med 
skolarbetet? (hur många gånger äter du per dag, äter du med någon annan) 
 
 
18. Vem bor du med? (Vuxna, syskon, husdjur, andra) 
 
 
19. Vad tycker du om att göra när du är ledig från skolan? (idrott, vänner, 
datoranvändande, hobbys) 
 
 
20. Hur trivs du med dina skolkamrater? (någon speciell klasskompis? Annan kompis på 
skolan?)    
 
 
21. Hur trivs du med personalen på skolan? (någon speciell?) 
 
 
22. Finns det något annat som skolan behöver veta för att din skolgång ska bli så bra  
som möjligt? 
 
 
23. Vad vill du göra efter att du har tagit studenten? 
 
 
24. Är det ok för dig att övrig personal får reda på vad du har svarat på dessa frågor?  
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MENTORSDELEN 
 

Elevens vårdnadshavare är informerad om anledning till mentorskartläggning: 
Ja Datum:  
Nej Anledning:   

 
 

Vilken information har framkommit från elevens vårdnadshavare? (trivsel, det eleven berättar hemma, 
kopplat till aktuell problematik) 
 
 

 
 

Vilka extra anpassningar har gjorts, inom ramen för den ordinarie undervisningen, i respektive ämne där 
eleven riskerar att inte nå målen? 
 
 

 
Mentorns sammanfattning eller tankar kring kartläggningen: 
 
 

 
Elevens närvaro/frånvaro (ev mönster): 
 

 
Vad har gjorts tidigare av mentor och/eller arbetslag: 
 

 
MENTOR FÖRESLÅR STÖD I FORM AV EXTRA ANPASSNINGAR FRÅN: 

Inget behov just nu:  
Av undervisande lärare:   
Av mentor  
Av arbetslag:   

 
Mentor genomför konsultativt samtal med (specialpedagog/rektor/kurator/SYV/skolsköterska eller övriga): 
 

 
Resultat av samtalet (beskrivning av nästa steg och eventuell insats): 
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UTREDNING AV EN ELEVS BEHOV AV SÄRSKILT STÖD  
 

Elevens namn: Elevens personnummer: 
  
Skolenhet: Årskurs och klass: 
  
 
Eventuella tidigare gjorda utredningar om 
elevens behov av särskilt stöd: 
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
Gjord av:  
 
Datum:  
 
 

Eleven har medverkat i utredningen: 
Ja     ☐            Nej     ☐  
 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i 
utredningen: 
Ja     ☐            Nej     ☐  
 
Elevhälsan har deltagit i utredningen: 
Ja     ☐            Nej     ☐  
 
 

 
Eventuella tidigare gjorda åtgärdsprogram: 
Ja     ☐                Nej     ☒  
 
Gjord av:  
 
Datum:  
 
 
 
 
Andra utredningar 
Ange om det har gjorts psykologiska, sociala eller medicinska utredningar i ärendet. Ange i så fall vem eller vilka som har gjort 
utredningarna, vilken befattning den eller de personerna har samt vilket datum utredningarna gjordes.  
 
 
 
 
 
 
 
Kartläggning 
Beskriv elevens skolsituation i olika lärmiljöer inom verksamheten, utifrån den kartläggning som har gjorts.  
 
1. Information från elev och vårdnadshavare  
 
2. Faktorer på skol- och gruppnivå som påverkar 
 
3. Elevens kunskaper i relation till kunskapskraven 
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4. Detta fungerar väl 
 
5. Detta är utvecklingsområden 
 
6. Iakttagelser gjorda av lärare och övrig personal 
 
7. Extra anpassningar som har gjorts 
 
 
 
 
 
Pedagogiska bedömning 
Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten. Om eleven inte bedöms vara i behov av särskilt stöd 
anges att behovet kan tillgodoses genom förändringar i organisation eller genom extra anpassningar.  
 
Extra anpassningar 
 
Särskilt stöd 
 
 
 
 
 
 

☐   Ja, eleven är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas.   

☐   Nej, eleven är inte i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas inte.  

 
Datum:  Namn och befattning på den som ansvarar för utredningen: 

  

Underskrift:  

 

Datum:  Namn och befattning på den som genomfört utredningen: 

  

Underskrift:  
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BESLUT OM ATT INTE UTARBETA ETT ÅTGÄRDSPROGRAM  
 
Elevens namn:  Elevens personnummer:  
  
Skolenhet: Årskurs och klass 
  
 
Eleven bedöms inte ha behov av särskilt stöd. Beslut grundar sig på 3 kap. 8-9 §§ skollagen.  
 

Som underlag för detta beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram ligger utredningen 
av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bifogas till det här beslutet:   Ja  ☐ 
 
 
Datum:  Namn och befattning på den som har fattat beslutet:  

  

Beslutfattarens underskrift: 
 

 

  

Datum då eleven har fått ta del av 
beslutet:  

Datum då elevens vårdnadshavare har fått ta del av 
beslutet:  
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BESLUT OM ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ELEV I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
 
Elevens namn:  Elevens personnummer:  
  
Skolenhet: Årskurs och klass 
  
Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
 
Beslut om att utarbeta ett åtgärdsprogram grundar sig på 3 kap. 8-9 §§ skollagen.  
 
Behov av särskilt stöd 
Beskriv vilket behov av särskilt stöd som eleven har i olika lärmiljöer inom verksamheten (denna del kan hämtas från den 
pedagogiska bedömningen i den aktuella utredningen) 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder 
Beskriv vilka åtgärder som skolenheten bedömer nödvändiga för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer i 
verksamheten.  
Åtgärd: Ansvarig för åtgärden, samt befattning:  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Datum då åtgärdsprogrammet kommer att utvärderas:  

 

Datum då åtgärdsprogrammet har 
beslutats:  

Namn och befattning på den som har beslutat 
om åtgärdsprogrammet:  

  

Beslutfattarens underskrift:  
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Datum då eleven fått ta del av beslutet:  Datum då elevens vårdnadshavare har fått ta 
del av beslutet:  

  
 
Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. Se nedanstående adress. I överklagan 
skall framgå vilket beslut överklagan gäller, vilken ändring du vill ha. Överklagan behöver innehålla namn, personnummer och kontaktuppgifter för både den 
berörda eleven och för den person som gör överklagan. Den senare behöver även skriva under överklagan. Alla vårdnadshavare måste underteckna 
överklagandet, 
 

Skolan kommer antingen att ompröva beslutet eller skicka ärendet vidare till skolväsendets överklagandenämnd för vidare prövning. Den person som gjort 
överklagan kommer inom två veckor från mottagen överklagan att få reda på om skolan har beslutat att ompröva beslutet eller skicka mottagen överklagan 
vidare Skolväsendets Överklagandenämnd för prövning. Mer information finns på webbplatsen www.overklagandenämnden.se 

 
Resultat av utvärderingen (fylls i vid utvärderingstillfället):  
 
 
Namn och befattning på den som har ansvaret för utvärderingen: 
 
 
 
 
 
 
Skolenhet: 
 
 
Adress: 
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BESLUT OM ATT AVSLUTA ÅTGÄRDSPROGRAM 
 
Åtgärdsprogrammet är härmed avslutat. Beslutet grundar sig på 3 kap. 9 § skollagen.  
 
Elevens namn:  Elevens personnummer:  
  
Skolenhet: Årskurs och klass 
  
Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
 
 
Åtgärdsprogram daterat den:   Avslutas följande datum:   
  
Namn och befattning på den som fattat beslutet  
 
 
Beslutsfattarens underskrift:  
 
 
Datum då eleven fått ta del av beslutet Datum då elevens vårdnadshavare fått ta 

del av beslutet:  
  
 
Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. Se nedanstående adress. I överklagan 
skall framgå vilket beslut överklagan gäller, vilken ändring du vill ha. Överklagan behöver innehålla namn, personnummer och kontaktuppgifter för både den 
berörda eleven och för den person som gör överklagan. Den senare behöver även skriva under överklagan. Alla vårdnadshavare måste underteckna 
överklagandet, 
 

Skolan kommer antingen att ompröva beslutet eller skicka ärendet vidare till skolväsendets överklagandenämnd för vidare prövning. Den person som gjort 
överklagan kommer inom två veckor från mottagen överklagan att få reda på om skolan har beslutat att ompröva beslutet eller skicka mottagen överklagan 
vidare Skolväsendets Överklagandenämnd för prövning. Mer information finns på webbplatsen www.overklagandenämnden.se 

 
 
Skolenhet: 
 
 
Adress: 
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UTREDNING AV ORSAKER TILL FRÅNVARO 
 
Elevens namn: Elevens personnummer: 
  
Skolenhet: Årskurs och klass: 
  

 

 
 
Andra utredningar 
Ange om det har utredningar i ärendet. Ansvar, befattning etc.  
 
 
 
Kartläggning orsaker 
Beskriv utifrån ovan bild orsakerna till elevens frånvaro 

Skolfaktorer 
Pedagogiska  

 
Organisatoriska  

 
Sociala  

 
Övriga 
 

 
 

Hemförhållanden 
Hemförhållanden  

 
Samlad bedömning 

 
 
 
 



 

ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN – enligt SOL 14 Kap. 1 §  
 

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är alla som arbetar på skolan skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, samt att när så är fallet delge 
Socialtjänsten alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning. 

 
Uppgiftslämnare 
Namn: Befattning: 

  

Skola:  Datum: 
 
  

 
Uppgifter om mottagande enhet 
Mottagande enhet: Kommun: 

  

 
Uppgifter om den elev som anmälan gäller 
Namn:  Adress:  

  

Personnummer:  Telefonnummer:  

  

 
Uppgifter om vårdnadshavare 
Namn vårdnadshavare 1: Namn vårdnadshavare 2:  

  

Adress:  Adress:  

  

Telefonnummer:  Telefonnummer:  

  

 
Bakgrund och anledning till anmälan 
 
 
  
 

 

Underskrift och namnförtydligande 
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Rutiner vid kränkande behandling 

Alla elever har rätt att inte bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. 

Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetet mot kränkande behandling i 

verksamheten. Huvudmannen ska därför ha system för hur en anmälan om trakasserier eller annan 

kränkande behandling ska göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del.  

Enligt 6 kap.10 § skollagen är en lärare eller annan personal, som får kännedom om att en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till 

rektorn. En rektor som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i 

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig 

att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra förekomsten av kränkande behandling i framtiden.  

Utifrån det ovan nämnda ska anmälningar om kränkande behandling därför behandlas enligt 

nedanstående rutin.  

• Om en någon kontaktar skolans personal med information om att en elev vid skolan upplever 

sig utsatt för kränkningar av något slag ska den av personalen som tar emot informationen 

anmäla detta vidare till rektor. 

• På samma sätt ska någon i skolans personal som uppmärksammar att en elev utsätts för 

kränkningar anmäla det till rektor.  

• Rektor ska anmäla till huvudmannen att en elev upplever sig utsatt för kränkningar genom att 

fylla i blankett (se bilaga 1). Rektor ska även ta kontakt med vårdnadshavare till elev som inte 

är myndig. Anmälan görs till anmalan@dbgy.se. 

• Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda situationen. I AcadeMedias för- och 

grundskolor är detta delegerat till förskolechef respektive rektor. Huvudmannen (delegat) 

identifierar vilken typ av kränkningar som förekommit och ställer kontrollfrågor utifrån det 

regelverk som finns. Enskilda samtal bör hållas både med utsatt elev, de elever som sägs 

vara utsättande samt elever och personal som kan ha bevittnat händelserna. En analys och 

bedömning utifrån samtal samt konkreta exempel på handlingar, ageranden eller beteenden 

görs. 

• Utredningen ska dokumenteras. 

• När utredningen är klar konstateras om det handlar om diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling. Om någon form av kränkande behandling konstateras, ska samtal 

hållas med den eller de som utfört de kränkande handlingarna. Centralt för samtalet är att det 

ska vara helt klart för en elev eller anställd att skolan inte accepterar beteenden och 

ageranden som kan uppfattas som kränkande. 

• Den elev som utsatts för kränkande behandling ska erbjudas det stöd och den hjälp som 

behövs för att eleven ska uppleva trygghet och studiero på skolan.  

• Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska dokumenteras och följas upp.  

 

Notera: Om den som utsätter eleven för kränkande behandling är en eller flera andra elever kan det 
vara aktuellt att vidta disciplinära åtgärder mot den eller de eleverna. Det ska också påminnas om att 
lärare eller rektor får och ska vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. 

  

mailto:anmalan@dbgy.se
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Bilaga 1 - Anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling till skolans huvudman 

Blanketten fylls i av den ur personalen som tar emot anmälan eller uppmärksammar förekomst av 

kränkningar.  

1. Datum: 2. Skola: 

 
 

3..  Här anges vilken elev eller vilka elever anmälan gäller (ange fullständigt namn, klass och 
personnummer): 
 
 

4. Här anges vem som lämnat information till 
skolans personal:  
 

5. Här anges vem av skolans personal som 
mottagit informationen: 

6. Datum när rektor tagit emot anmälan: 
 

 

Vad har hänt? 

Beskriv situationen noggrant och namnge de inblandade. Hänvisa till datum för olika händelser. 

 

 

 

 

 

Vidtagna åtgärder i anslutning till det inträffade 

Ange här vilka omedelbara åtgärder ni på skolan vidtagit för att komma till rätta med den aktuella 

situationen (Ange när, var, hur, vilka + mål med åtgärderna). 
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Tillämpliga bestämmelser 

6 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 

diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller 

förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. 
 

 

_________________________  _________________________ 
Signatur rektor   Namnförtydligande rektor 
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INLEDNING – LEDARE 
Kvalitetsåret 2017/2018 för Drottning Blankas Gymnasieskola sammanfattas i denna rapport. Ett år 
som präglats av stort engagemang och hårt arbete på våra skolor för att varje elev ska lyckas så bra 
som möjligt. Inom Drottning Blankas gymnasieskola är det ”viktigt för mig att det går bra för dig” 
genom hela styrkedjan. Från huvudman till rektor, från rektor till lärare och från lärare till elev. Det 
har under året varit viktigt att fokusera på att stärka styrkedjan då vi vet att det är en 
framgångsfaktor för en framgångsrik skola 

Från huvudmannens sida är det viktigt att med hjälp av de mätverktyg som finns (elev- och 
medarbetarundersökning, trygghetsenkät, undervisningsutvärdering etc.) följa upp rektors arbete 
och där det behövs kunna erbjuda stöd och hjälp för att nå bättre resultat. På samma sätt är det av 
vikt att rektor följer upp lärarens arbete och naturligtvis att lärare följer upp elevens arbete och 
erbjuder stöd och hjälp för att eleven ska nå sin högsta potential.  

Drottning Blankas Gymnasieskolas resultat är stabila över tid inom samtliga områden. Dock kan vi se 
en ökad variation inom ett flertal områden och vi kommer därför att fokusera på att minska 
variationen mellan enheterna under nästa läsår. 

Tanken med Kvalitetsrapporten är att redovisa var Drottning Blankas gymnasieskolor befinner sig och 
vilka utmaningar vi står inför på kort och lång sikt. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med att 
stärka styrkedjan, upprätthålla och förbättra nöjdheten hos våra elever och medarbetare, arbeta mot 
ännu bättre resultat och att fortsätta växa i antalet elever och antalet skolor. Detta vill vi göra med 
samma engagemang genom styrkedjan.  

 

Malin Bergland,  

Verksamhetschef Drottning Blankas gymnasieskolor 
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BESKRIVNING AV DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA 

VISION & UPPGIFT 
Drottning Blankas Gymnasieskola är skolor som bryr sig om både elever och världen som eleverna så 
småningom ska ut i. Genom att varje dag arbeta med det personliga, det lokala och det globala 
engagemanget är vi övertygade att varje elev och medarbetare kan bidra till sin egen och andras 
utveckling. Vi manifesterar detta genom att i varje led visa att: Det är viktigt för oss att det går bra 
för dig! 
 

 

Personligt engagemang 
För att våra elever lyckas krävs både vårt och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man 
en mentor som peppar och stöttar eleven i sina studier. Under årskurs 1 ges man även de verktyg och 
strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina år på Drottning Blankas 
Gymnasieskolor.  
 
Lokalt engagemang 
Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de orter där vi finns! Genom skarpa 
samarbeten skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för 
någon annan. Att vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att man som elev får möjlighet 
att knyta viktiga kontakter under sin gymnasietid. 
 
Globalt engagemang 
Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi 
lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor på olika sätt. I årskurs 3 engageras våra elever 
i globala frågor och på vissa skolor får man också möjlighet att resa/studera utomlands. Vårt mål är att 
man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser. 
 

 
 

SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH ELEVER 
 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB är en del av AcadeMedia, som är norra Europas största 
utbildningsföretag. Verksamheten erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande program. 
Den första skolan startade i Kungsbacka 1996 och nu finns vi på 13 orter runt om i landet: Borås, 
Falkenberg, Falun, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, 
Stockholm, Trollhättan och Varberg.  
 
Drottning Blankas gymnasieskola erbjöd läsåret 2017/2018 nationella program och inriktningar enligt 
nedan. 
 

 
  

Program EEDAT EEELT EK EKEKO EKJUR ESBIL ESEST HAHAN HTHOT HTTUR HVFRI HVHUD HVSTY IM NANAS NANAT SABET SASAM TEDES TEINF TESAM VOVAR
Borås • • • • • •
Falkenberg • • • • •
Falun • • • • • • • • • • •
Göteborg • • • •
Halmstad • • • • •
Helsingborg PG • • • • • •
Helsingborg SK • • • • • • •
Kungsbacka • • • • •
Linköping • • • • •
Lund • • •
Malmö SL • • • • • • •
Malmö SÖ • • • • • •
Stockholm • • • • • •
Trollhättan • • • • • • •
Varberg • • • • •
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ORGANISATION 
För varje skolenhet ansvarar en rektor med centralt stöd från verksamhetschef och stödfunktioner 
inom ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Företrädare för huvudmannen träffas i 
olika möteskonstellationer med två veckors intervall medan gemensamma rektorsmöten genomförs 
vid sex tillfällen per läsår. Rektor organiserar i sin tur sin lokala skolverksamhet utifrån de behov och 
förutsättningar som finns.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
Samtliga kvalitetsprocesser följer Academedias kvalitetsmodell där uppdraget är att underhålla en 
välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i 
arbetet finns inom Drottning Blanka gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  

De processer som följs upp extra noggrant på övergripande nivå inom ramen för ledningsgruppen 
och vid respektive rektorsmöte är elevernas utveckling mot målen, likabehandlings- och 
värdegrundsarbetet, elevhälsans främjande och förebyggande insatser samt elevernas och 
medarbetarnas upplevelse av undervisningens kvalitet och utbildningen som helhet.  

SÄRSKILT STÖD & ELEVHÄLSA 
Samtliga skolor har en elevhälsa som leds av rektor. För att säkerställa att samtliga elever får stöd i 
den utsträckning och den form som de har rätt till utgår skolorna från den centrala Elevhälsoplanen 
där både rutiner och blankettstöd återfinns. Planens består av sex delar: Uppdraget: Främjande- och 
förebyggande arbete, Inkluderande undervisning – extra anpassningar och särskilt stöd, Främja 
närvaro och utreda frånvaro, Trygghet och studiero, Anmälan till socialnämnden och Elevhälsans 
tystnadsplikt och samtycke. Huvudmannen håller kontinuerligt i utbildningsinsatser för att stärka 
EHT-teamen som helhet eller specifika funktioner såsom specialpedagogernas arbete med 
utredningar och åtgärdsprogram.  

VÄRDEGRUNDSARBETE 
Varje år upprättar skolorna en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen beskriver 
det målinriktade arbetet för att förhindra kränkningar samt motverka diskriminering.    

Huvudmannen har gemensamma rutiner för anmälan om kränkande behandling och klagomål. 
Rutinerna innefattar stöd och utredningsansvar av huvudmannens skoljurist.  

PERSONAL 
Verksamheten har totalt 15 rektorer och hundratals övrig personal (lärare, övriga resurser, 
administratörer etc). Merparten av rektorerna har genomgått rektorsutbildningen och övriga 
rektorer har antingen påbörjat eller kommer att påbörja den.  

Varje år följs all personals (rektorer, lärare osv) kompetens och behörighet upp. Syftet är att 
verksamheten både på rektors- och lärarnivå ska vara rustade för de nuvarande och framtida krav 
som ställs. Likaså genomförs utvärderingar där personal få skatta, bedöma och efterfråga 
verksamhetens styrkor och behov.  

KOMMUNIKATION 
I verksamhetens kommunikativa strategi ingår att kommunicera både de grundläggande 
värderingarna som verksamheten vilar på samt tydliggöra varje orts programutbud. Under åren har 
de strategiska insatserna innefattat en profilering av varumärket, programmen samtidigt som stor 
hänsyn tagits till varje skolas lokala identitet. I detta ingår att vara tydlig med det övergripande 
uppdrag som finns samt tydliggöra de förväntningar som eleverna kan ha på en DBGY-skola.  
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Under läsåret påbörjades ett förtydligande av verksamhetens kommunikativa profil. Syftet var att ta 
tillvara på de framgångsfaktorer som redan fanns ute på skolorna och belysa detta på övergripande 
nivå. Arbetet skedde främst i rektors- och ledningsgrupp under anvisning av verksamhetschef och 
marknadsansvarig och utmynnade i en ny profilering av de gemensamma värdena och arbetssätten 
inom verksamheten. En ny grafisk profil står klart till läsåret 2018/2019.  

EKONOMISK PLANERING OCH STABILITET 
Verksamhet finansieras via skolpengen. Vid specifika utvecklingsinsatser nyttjas även statsbidrag, 
tilläggsbelopp och medel för internationella utbyten (via Erasmus, Nordplus och UHR). För en hållbar 
verksamhet krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Huvudmannen stöttar rektor att 
planera och fördela de ekonomiska resurserna på bästa sätt, samtidigt som man genom kontinuerlig 
uppföljning säkerställer optimala resurstilldelningar utifrån elevernas och skolans behov. Under de 
senaste läsåren har det ökade elevantalet inneburit god resurstillgång och övergripande gynnsamma 
förutsättningar för verksamheten.  

SAMMANFATTNINGSVIS 
Inför läsåret 2017/2018 fanns goda förutsättningar för huvudmannen att fortsatt kunna bedriva 
kvalitativa utbildningar. Det ökade elevantalet vittnar om populariteten i de utbildningar som bedrivs 
men också det goda anseende som Drottning Blankas gymnasieskolor utvecklat under åren. Likaså 
fanns en stabilitet inom rektorsgruppen som borgade för att verksamheten kunde fortsätta utveckla 
det främjande arbetet. 
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BESKRIVNING AV DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 
Grunden för vårt kvalitetsarbete är att utifrån rådande behov systematiskt utveckla verksamheten 
mot högre måluppfyllelse. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål och att 
elevernas utbildning ska ge dem goda förutsättningar för vidare studier och arbetsliv.  
 
Arbetet under läsåret utgår från en tidig lägesbedömning och avslutas med resultatutvärdering och 
verksamhetsövergripande analys. Däremellan följer vi upp arbetet och samlar in den dokumentation 
som bildar underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierar nya utvecklingsområden 
i behov av insatser för ökad måluppfyllelse.  
 

KVALITETSBEGREPPEN 
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp som hjälper oss att se på verksamheten ur 
flera perspektiv. Samtidigt kan vi målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en 
utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 

• Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 
och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

• Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 
som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 
sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 
behövs för att nå utbildningsmålen. 

• Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 
utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

• Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 
efter avslutad utbildning. 
 

METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET 
 
Interna granskningar 
Med jämna mellanrum genomförs interna granskningar i vilka huvudmannen utifrån 
Skolinspektionens modell för regelbunden tillsyn granskar verksamheten. Granskningarna ger 
huvudmannen en helhetsbild av hur skolan arbetar och om det görs enligt författningskraven. Mot 
bakgrund av resultat och uppföljningar inom olika områden besöks varje skola varpå man intervjuar 
lärare, elever, elevhälsa och rektor för att kunna göra en bedömning av skolans dagliga arbete och 
dess rutiner. Granskare genomför även lektionsbesök och granskar dokumentation, 
rutinbeskrivningar, betygskataloger och andra för verksamheten styrande dokument.  

Nationella kursprov 
De nationella proven är ett av flera betygsunderlag som används i svenska, engelska och matematik. 
Resultaten från de nationella kursproven bildar också underlag för att bedöma hur väl de nationella 
provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen ger 
huvudmannen och skolan möjlighet att analysera i vilken utsträckning undervisningen utgår och 
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planeras utifrån rådande styrdokument. Därtill i vilken utsträckning bedömningen är likvärdig och 
rättssäker.  

EWS, betygsprognoser och examensprognoser 
Uppföljning av elevers kunskapsutveckling görs genom betygsprognoser, EWS samt 
examensprognoser.  

• EWS: Under läsåret genomförs regelbunden uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i 
verktyget EWS (Early Warning System). Verktygen syftar till att uppmärksamma elever som 
riskerar att inte nå målen, eller som kommer möta hinder i sin kunskapsutveckling.   

• Betygsprognoser: Varje termin genomförs betygsprognostiseringar i samtliga kurser. 
Betygsprognoserna utgör varje lärares professionella bedömning av det betyg som eleven i 
slutet av kursen väntas få, förutsatt att arbetet sker på liknande sätt och att eventuella 
stödinsatser nyttjas. Betygsprognostiseringarna är en del av systematiken i att följa upp i 
vilken utsträckning eleverna förväntas nå uppsatta mål och hur väl man som skola lever upp 
till uppdrag i läroplan och skollag.  

• Examensprognoser: genomförs vid två fasta avstämningar och ger indikationer på i vilken 
utsträckning eleverna i år tre förväntas nå en examen. Verktyget infördes under läsåret 
2014/2015 och är ett effektivt uppföljningsverktyg för skolan och huvudmannen.   

 

Betygsuppgifter 
Uppgifterna om satta betyg sammanställs för att ge underlag för att bedöma hur väl kunskapsmålen i 
läroplanen och examensmålen nås.  Vid läsårsslut analyseras dessa på verksamhets- och skolnivå av 
ledningsgrupp, rektorsgrupp och av personal på varje skola. Analyserna ligger också till grund för 
framtagandet av nya fokusområden. Betygsuppgifterna för läsåret redovisas och kommenteras 
längre fram i den Samlade bedömningen.  

 
Olika enkäter 
För skolan genomförs varje läsår ett antal betydelsefulla enkäter: Likabehandlings- och 
värdegrundsenkäten, Elevenkät (NKI) och medarbetarenkät (NMI) samt undervisningsutvärderingar. 
Därtill tillkommer externa enkäter såsom kommunala enkäter samt skolinspektionens Skolenkät.  
 

• Likabehandlings- och värdegrundsenkäten (LoV-enkät) genomförs varje höst och utgör ett 
underlag för bedömning av hur väl huvudmannen och skolorna lyckas driva ett målinriktat 
arbete för att förhindra kränkande behandling och främja likabehandling. Likaså följer 
enkäten upp kännedomen om arbetet som bedrivs på skolan och delaktighet bland eleverna. 
Kartläggningen blir en del av skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering som 
upprättas varje kalenderår.  

• Elev- och medarbetarenkäter (NKI, NMI) genomförs i januari/februari och syftar till att följa 
upp den upplevda kvaliteten och vissa delar av den instrumentella kvaliteten (undervisning 
och utbildning).  

• Undervisningsutvärderingar genomförs vid två tillfällen under läsåret och syftar till att stärka 
undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår från läroplansmålen och är 
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formulerade som 16 frågepåståenden. I dessa behandlas områden som ansvar och 
inflytande, arbetsliv och vidare studier, bedömning och betyg, demokratisk kompetens och 
värdegrund, drivkraft, självförtroende och sammanhang samt kreativ kompetens. 

 
Kvalitetsrapport, verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 
Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument i vilken både skolorna och huvudmannen dokumenterar 
sitt arbete i under hela läsåret fram till färdig rapport i juni/augusti respektive september/oktober. 

Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar varje skola fokusområden för året. 
Riktningen för dessa fokusområden anges i kvalitetsrapportens samlade bedömning och omfattar de 
mål som identifierats som prioriterade och/eller där processer behöver förbättras. Under perioden 
augusti – september upprättar sedan huvudmannen en verksamhetsplan och skolorna upprättar 
lokala arbetsplaner där årets specifika fokus konkretiseras utifrån behov, mål, metoder och 
uppföljningsrutiner.  

Syftet med verksamhetsplanen och arbetsplanerna är att säkerställa att det finns en plan för det 
systematiska kvalitetsarbetet på skolan och att denna plan har en tydlig förankring i skolans uppdrag 
och mål samt till skolans resultat och analyser.  

För samtliga skolor fanns för läsåret fokusområden framtagna som var lämpliga utifrån de 
behovsanalyser som gjordes i juni föregående år. Skolornas samlade bedömning av läsåret har också 
redovisats i respektive skolas kvalitetsrapport.  
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KVALITETSHJUL 
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HUVUDMANNENS FOKUS FÖR 2017/2018 
 

ÖKAD ANDEL MED EXAMEN OCH ETT UTVECKLAT PROFESSIONELLT KOLLEGIALT 
LÄRANDE I REKTORSGRUPPEN 
 
Fokusområdets bakgrund & motiv: 
I juni 2017 hade verksamheten totalt sett bibehållna resultat avseende andel elever med examen 
89% och andel godkända betyg 89%. I Halmstad, Lund och Borås klarade samtliga elever kraven för 
en examen medan det gick sämre i bl.a. Kungsbacka.  Vi kunde efter gemensam analys, inom 
ledningsgruppen och tillsammans med rektorerna, konstatera att de skolor som lyckas bättre har ett 
stabilt främjande arbete, ett tydlig pedagogiskt ledarskap, ett välintegrerat EHT-team, en samsyn och 
samverkan inom kollegiet tillsammans med systematiska uppföljningar av elevresultaten. De skolor 
som inte lyckas lika bra har alla i något avseende brister inom dessa områden.  
 
För att säkerställa en ökad måluppfyllelse och stärkt likvärdighet behövde vi stödja rektorernas 
ledarskap och utveckla den kollegiala samverkan i rektorsgruppen.  
 
Mål:  

• Ökad andel med examen (>89%) 
• Utveckla det professionella kollegiala lärandet i rektorsgruppen 

 
Metoder:  
1. Rektorsmöten planerades efter Academedias färdplan 2020 och behandlade områden inom 
chefsprofilen. Syftet är att ha en stark styrkedja från Academedia till Drottning Blanka och vidare till 
rektor och lärarnivå.  

2. Rektorsgruppen nyttjade "Att organisera för skolframgång - Strategier för en likvärdig skola" (2017 
Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson) och behandlade under rektorsmötena områden såsom: att 
skapa goda förutsättningar för lärande, skolans organisation, effekten av samsyn och samförstånd på 
framgångsrika skolor, intresseskillnader och särordning på icke framgångsrika skolor, generella 
framgångsfaktorer.  

3. Vid varje rektorsmöte genomfördes kollegiala handledningspass i mindre grupper. Då utgick vi från 
aktuella frågeställningar och från en gemensam mall med: målbild, utmaning, frågeställningar och 
hinder. Samtliga rektorer hade inför träffarna fått i uppgift att men utgångspunkt i skolans behov 
koppla litteraturen och presentera ett case för förbättring.  

4. Riktat stöd för enheter med behov. De skolor som under läsåret hade behov av mer frekventa 
avstämningar och stöd i processutveckling fick detta av verksamhetschef och lämplig stödfunktion 
inom kvalitet, hr, ekonomi och marknad.  

5. Användning av nya digitala verktyg för elevavstämningar i Schoolsoft. Under läsåret initierades en 
ny funktion i vårt elevdokumentationssystem Schoolsoft såskallad digital EWS. I systemet gör varje 
lärare en bedömning av elevens utveckling mot målen via färgkodning grön, gul och röd. Där grön 
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innebär att eleven förväntas nå målen, gul eleven har behov av extra anpassningar och läraren vill 
lyfta eleven inom kollegiet medan röd är att eleven kommer få svårt att nå målen och läraren 
behöver stöd i att stödja elevens utveckling. 

Resultat och diskussion: 
 
Stabila resultat – förbättrade samverkansformer – fortsatt spridning bland skolor 
Verksamhetens resultat är stabila i jämförelse med föregående år (andel med examen 87%) samtidigt 
som vi inte når utsatt mål på över 89%. Våra analyser visar att processerna inom rektorsgruppen 
stärkts och att det kollegiala utbytet mellan rektorerna ökat. Rektorerna har uppskattat den 
vetenskapliga ramen och vi ser att litteraturbearbetningen inför, under och efter rektorsmötena lett 
till mer kvalitativa diskussioner. Tillfällena då vi behandlade skolornas organisation och elevhälsans 
effektivitet ledde också till förändrade och förbättrade arbetssätt på en del av skolorna. Styrkedjan 
har också blivit mer stabil och det som behandlas på rektorsmöten och i rektorsgruppen når nu lärare 
och elever i högre utsträckning.  
 
Elevavstämningsverktyget EWS implementerades på samtliga skolor inom verksamheten. Tidigt 
under hösten konstaterades flera förbättringsområden av teknisk karaktär. Detta innefattade bl.a. 
gränssnittet och hanterbarheten för läraren. Under våren genomfördes en del förbättringar och 
systemet började användas mer frekvent. Vi ser efter vårt första läsår med verktyget en tydlig 
korrelation mellan goda resultat och de skolor som nyttjar verktyget mer återkommande än de av 
huvudmannen beslutade två avstämningarna. Rent generellt är det rektors återkommande 
användning av våra verktyg i utvecklande dialog med lärarna som avgör effekten på undervisningen. 
Vi behöver i högre utsträckning stödja skolor med utmaningar att nyttja våra verktyg i sina processer. 
Vi måste också bli mer specifika i våra metodval gällande hur vi stöttar skolor med utmaningar. I år 
har vi arbetat med att främst stödja rektorerna och delar av personalgrupperna men vi behöver 
kanske framgent göra en mer ingående insats som rör hela skolornas personalgrupper.  
 
Samtidigt som processerna på flera håll är förbättrade har våra verksamhetsövergripande 
uppföljningar inte varit tillräckligt frekventa. Mycket tid har lagts på att finna förbättringar och 
möjligheter i pågående processer men vår uppföljning av elevernas tidigare resultat har inte varit 
tillräckligt kravställande. De två examensprognoser som genomförs är inte alltid tillräckliga för att vi 
ska få till förändrade arbetssätt på skolnivå.  
 
I det långa perspektivet har våra främjande insatser (såsom att stärka rektors ledarskap) med största 
sannolikhet borgat för en ökad processkvalitet på flera skolor. Samtidigt, i det korta perspektivet, ser 
vi att vi inte når utsatt mål och vi har fortfarande skolor där bl.a. systematik och uppföljning inte 
fungerar tillräckligt väl. När vi djupdyker i skolornas resultat och processer ser vi också att skolornas 
utmaningar inte är så lika som vi tidigare trott. Med hjälp av SiQs modell för kvalitetsutveckling 
kunde vi vid den samlade bedömningen i slutet av läsåret identifiera att våra skolor har olika 
utmaningar inom kultur, struktur och systematik. Vissa skolor har genomfört strukturella insatser 
men snarare behövt stärka den gemensamma kulturen medan andra behövt stärka systematiken 
men snarare arbetat med kulturella insatser. Av de elever som inte når målen har vi hittills inte 
lyckats finna rätt främjande insats på övergripande nivå.  
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För läsåret 2018/2019 behöver vi fortsätta förvalta den professionella kulturen inom rektorsgruppen 
där vi frikostigt delar med oss av framgångsrika arbetssätt och söker stöd när vi möter utmaningar. 
Samtidigt behöver vi systematisera elevuppföljningen ytterligare med fler avstämningar kring 
närvaro och betyg mellan skolchef och rektor (via månadsavstämningar). Vi behöver också hjälpa 
våra skolor när det gäller att hantera perspektiven kultur, struktur och systematik över hela läsåret.  
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SAMLAD BEDÖMNING AV VERKSAMHETEN 2017/2018 
Vid läsårslut i juni sammanställs samtliga skolors resultat och underlaget distribueras därefter till 
skolorna som stöd för rektors och personalens analysarbete. Därefter genomför 
verksamhetsledningen en verksamhetsövergripande analys där man utifrån kvalitetsbegreppen lyfter 
fram de tendenser man ser på huvudmannanivå.  

FUNKTIONELL KVALITET 
 
GENOMSTRÖMNING 
 
Diagram 1: Genomströmning (andel elever som påbörjat och inom 3 år uppfyllt kraven för examen 
på samma utbildning och skola)  
 

 
* Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 
Genomströmningen är ett mått på den andel elever som påbörjat sin utbildning på en skola och som 
tar en examen från samma skola inom tre år. Totalt sett ligger genomströmningen inom Drottning 
Blankas gymnasieskola på 69%, vilket är något under rikssnitt (74%). Fem av skolorna ligger dock över 
detta. På de skolor där genomströmningen är lägre beror det oftast på att elever inte sökt skolan i 
första hand och att man då under första eller andra året bytt till förstahandsvalet. Elever som slutar 
brukar generellt uppge att man trivs på skolan men att man är ute efter exempelvis ett visst program 
eller en viss skolatmosfär (exempelvis en annan typ av skola). Generellt sett trivs eleverna inom 
verksamheten och vi ser ingen tydlig korrelation mellan lägre genomströmning och i vilken 
utsträckning man som elev trivs på skolan.  
 
ANDEL ELEVER MED GYMNASIEEXAMEN 
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, 
där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på 
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. Andelen elever med 
gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett fullständigt program 
(2500p). 
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Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per skola 

 
* Huvudmannens preliminära sammanställning av resultat 
** Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 

Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program 

 
* Huvudmannens preliminära sammanställning av resultat 
** Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 

Andelen elever med examen minskar något från 88% till 87%. På våra största program SA, HV och EK 
minskar andelen med examen marginellt. Elevsammansättningen på dessa program har blivit allt mer 
heterogen de senaste åren (studiebakgrund, studiemotivation, könsfördelning) vilket ställt högre 
krav på den breda studie- och yrkesvägledningen. På våra övriga program är resultaten mer stabila.  
 
Återigen når Halmstad, Lund och Borås 100% andel med examen. Skolor vars resultat ökar, eller som 
är fortsatt stabila, har alla också lyckats prioritera utvecklingsfrågor samtidigt som man hanterat det 
åtgärdande arbetet effektivt. Skolor vars resultat minskar i jämförelse med föregående år har i 
någon, eller varierande grad, brister i kvalitetsarbetet. Trots vilja och engagemang har skolorna inte 
lyckats välja rätt insats utifrån elevernas och personalgruppens behov. Av de elever som inte når 
examen kan vi också konstatera en ackumulerat hög andel F, hög frånvaro till följd av psykosociala 
utmaningar, skoltrötthet eller låg motståndskraft att hantera utmaningar. Skolornas främjande 
insatser har då tyvärr inte varit tillräckligt effektiva. För läsåret 2018/2019 genomför således 
huvudmannen Resiliensprojektet som syftar till att stärka elevernas anpassningsförmåga och 
motståndskraft. En tydligare projektbeskrivning finns i den samlade bedömningen i slutet av denna 
rapport.  
 
ANDEL ELEVER BEHÖRIGA TILL VIDARE STUDIER (YRKESPROGRAM) 
En yrkesexamen ger eleven möjlighet att söka jobb inom det fält examen avser. Det ger dock inte 
automatiskt en grundläggande behörighet till högskolestudier, men utbildningen kan kompletteras 
med behörighetsgivande kurser. På samtliga yrkesprogram erbjuder vi möjligheten att läsa in 
behörigheten till vidare studier. Samtidigt ser vi att elevernas önskemål om att läsa in behörigheten 
skiljer sig åt mellan skolorna.  
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) beräknas på totalt 2400 poäng då Gymnasiearbetet endast 
kan ge betygen E eller F och därför undantas från GBP. Betyg i utökade kurser påverkar inte GBP. 
 
Diagram 4: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola 

 

 
*Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 
 

Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program 
 

 
*Rikssnitt avser samtliga huvudmän 

 
GBP – samtliga avgångselever  
Den genomsnittliga betygspoängen är bibehållen eller ökar på sex av skolorna. Verksamhetens GBP 
är bibehållen på 13,7. Programmässigt är merparten av programmen under rikssnitt.   
 
Skolornas fokusområden har ofta varit just ökad måluppfyllelse (andel med examen) och att stärka 
undervisningen så att den i högre grad anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Ett stort 
fokus har lagts på ett åtgärdande kompensatoriskt arbete. Vi vill givetvis erbjuda utbildningar där 
eleverna också når de högre kunskapskraven men ser att elever som behöver stöd i att nå målen med 
utbildningen ibland saknar motivationen att nå de högre kunskapskraven. Här ser vi inte en spridning 
mellan skolor utan snarare inom skolor och program.  
 
Rektorerna har identifierat vikten av att öka samsynen och samarbetet på skolorna så att 
likvärdigheten säkerställs för samtliga elever oavsett vilket program de löser. Som huvudman 
behöver vi fortsatt lyfta diskussionen och synliggöra resultaten med respektive skola. Vi kan 
samtidigt inte likrikta undervisningen på övergripande nivå då skolornas enskilda arbete är 
behovsstyrt efter de elever de har. Vi kommer dock fortsätta uppmuntra och stödja skolorna i att 
införa gemensamma undervisningsupplägg och/eller undervisningsmetodiker.  
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BETYGSFÖRDELNING OCH ANDEL MINST GODKÄNDA BETYG (E-A) 
Uppgifterna om examensbevis och genomsnittlig betygspoäng ovan berättar något om hur det gått 
för våra avgångselever. De säger emellertid inget om måluppfyllelsen för de elever som tog del av 
utbildningens första och andra år. Därför sammanställer vi i vår uppföljning även uppgifter om alla 
satta betyg under året. 
 
Diagram 5: Andel minst godkända betyg – per skola 

 

 
 
Andelen godkända betyg ligger i linje med föregående år 89% (2017: 88%). På yrkesprogrammen är 
andelen 90% och på de högskoleförberedande programmen 89%. Fördelningen av andelen betyg F-A 
av samtliga betyg satta under läsåret var 11% F, 28% E, 17% D, 21% C, 12% B och 12% A. I likhet med 
de senaste åren har Lund högst andel högre betyg (A-C), 63%, medan Malmö Slussen har lägst, 27%.  
 
Huvudmannens uppföljningar och analyser av skolornas arbete visar att de skolor som arbetar med 
utmanande undervisning, välfungerande elevhälsoteam och systematiserad resultatuppföljning når 
högre resultat. Skolor där andel godkända betyg och andel högre satta betyg (A-C) är lägre har under 
läsåret tvingats arbeta mer åtgärdande än önskvärt. Här ser vi att det finns behov av att stärka 
likvärdigheten i undervisningen samt att elevhälsans främjande arbete behöver få större utrymme.  
 
Störst andel icke godkända betyg finns på Malmö Slussen 18% F, Linköping 23% F samt Falun 17% F. 
Här har man haft utmaningar i att skapa de bästa förutsättningarna för skolan, lärarna och eleverna. 
Samtliga dessa skolor är nya inom vår verksamhet och medan Falun är en sammanslagning av tre 
skolenheter så är Linköping nystartad och har tyvärr haft ett flertal rektorsbyten samtidigt som 
Malmö Slussen sedan tidigare haft en del utmaningar i att möta de behov som finns hos den specifika 
elevgruppen. Skolornas strukturella förutsättningar har negativt inverkat på skolornas möjlighet att 
skapa samsyn och styrning i kvalitetsprocesserna.  
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Diagram 6: Andel minst godkända betyg – per behörighetsgivande kurs (DBGY totalt) 

 
 

Andel godkända betyg ligger relativt stabilt i engelska (engelska 5 93%, engelska 6 92%) och i svenska 
(svenska 1 93%, svenska 2 92% och svenska 3 89%). Vi ser också att skolorna i högre grad än tidigare 
arbetar med att synliggöra kursernas vikt i att nå examen. Samtidigt fortsätter utmaningarna med 
matematiken. I matematik 1b är andel godkända betyg 83%. Analys visar att eleverna många gånger 
har med sig en negativ upplevelse av matematikundervisningen och lärarna får arbeta extra hårt med 
att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan och även viljan att arbeta aktivt med matematiken. 
Vi ser generellt att vi erbjuder ganska så traditionell matematikundervisning men att de skolor som 
lyfter in innovativa inslag når högre resultat.  
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INSTRUMENTELL KVALITET 
 
INTERNA GRANSKNINGAR OCH TILLSYNER 
Inom Academedia granskas samtliga skolenheter med jämna mellanrum. För läsåret 2017/2018 
genomfördes fem granskningar inom verksamheten Malmö Slussen, Helsingborg S.Kyrkogatan, 
Helsingborg Prästgatan, Linköping och Falun. Granskningarna visade att styrkorna fanns inom 
värdegrundsarbetet, organisatoriska förutsättningar för verksamheten samt styrning och ledning. 
Utvecklingsområden var elevhälsans främjande och förebyggande arbete samt att säkerställa 
styrkedjan ner till elevnivå. Flera av granskningarna genomfördes under tidig höst vilket medförde att 
skolorna kunde införliva förbättringsarbetet i sina fokusområden för året och få snabbt förbättrade 
resultat. Detta tydliggjordes framförallt i Helsingborg S.Kyrkogatan där den förbättrade systematiken 
och strukturen gjorde att skolan nådde 93% andel med examen. I Falun har man fortsatta 
utmaningar med att samordna tre skolor till en gemensam skola och i Linköping fick vi i slutet av 
läsåret äntligen en hållbar rektorslösning. Bedömningen är att samtliga dessa skolenheter kommer 
vara mer välfungerande under 2018/2019.  

 
NATIONELLA PROV – LIKVÄRDIG BEDÖMNING 
 
Diagram 7: Överenstämmelse – nationella kursprovsbetyg och kursbetyg VT2018 
 

 
 

Högst överensstämmelse återfinns i matematik 3c 100% och matematik 2c 87%. Lägst 
överensstämmelse återfinns i matematik 2a 19%, svenska som andraspråk 1 37%. I de kurser med 
lägre överensstämmelse har också ett lägre antal prov genomförts, vilket ger ett större procentuellt 
utfall.  

Överensstämmelsen är lägre än tidigare och överensstämmelsen avviker också från rikssnitt. Detta är 
en trend som hållit i sig de senaste åren. Vi ser att orsakerna till detta främst kan härledas till:  

• Allsidig bedömning och betygssättning: Vid betygsättning av en kurs gör lärarna en samlad 
bedömning av all tillgänglig information om elevens kunskaper. De nationella proven utgör en del i 
den samlade bedömningen och är betygsstödjande (ska särskilt beaktas). Samtidigt är proven inte den 
enda informationen som läraren har tillgång till och våra lärare har mer information om elevernas 
kunskaper och förmågor vilket de behöver väga in i sin slutgiltiga bedömning.  

• Anpassningar inom ramen för undervisningen: Flera av de elever som fått högre kursbetyg än 
provbetyg har erhållit ett F på provet och alltså inte inom ramen för provet uppvisat de förmågor och 
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kunskaper som krävs för betyget E. Detta kan dels bero på att de nationella provens form i större 
utsträckning passar elever med studietradition från hemmet och som i hög grad anpassat sig till 
traditionella skol- och provsituationer. Både elever, lärare och rektorer på flertalet av våra skolor 
anger att provsituationer som innebär att elever sitter still i flera timmar överlag fungerar sämre för 
våra elever. Skolorna arbetar i hög grad kompensatoriskt i undervisningen på skolan, vilket innebär att 
eleverna har möjlighet till olika typer av anpassningar och stöd för att nå målen.  

• Provets utformning: En orsak som lärare återkommer till i sina analyser är att proven endast prövar 
elevernas förmågor och färdigheter vid provtillfället. Vid kursens slut tar lärarna hänsyn till all 
tillgänglig information om elevens kunskapsutveckling, vilket utgör ett bredare betygsunderlag än vad 
som ges vid endast ett provtillfälle.  

• Motivation till att genomföra provet: Lärarna uppger att det ibland kan vara en svår balansgång att 
motivera elever för att skriva det nationella provet: Trycker de för hårt på att det är viktigt och 
avgörande för slutbetyget är rädslan för att misslyckas så stor att en del elever inte kommer. Om 
lärarna å andra sidan försöker avdramatisera provet för att eleverna ska våga skriva riskerar vi istället 
att eleverna resonerar som så att proven inte är viktiga och inte deltar av den anledningen, eller inte 
presterar som de vanligtvis gör. 

 

Samtidigt som det finns flera orsaker till varför överensstämmelsen är låg måste vi se till möjligheten 
att rutinerna och kunskaperna kring betygssättning och planering av undervisningen kan vara 
bristfällig. Om detta är fallet så riskerar betyg sättas med låg tillförlitlighet. Därför för huvudman 
alltid dialog med rektor i de fall en skola sticker ut särskilt i överensstämmelsen i syfte att säkerställa 
bedömningspraktiken på alla skolor.  

KLAGOMÅL 
Totalt har färre än 20 klagomålen anmälts till huvudmannen. Medan något klagomål berör brister i 
utbildningen berör andra brister i stödinsatser för elever. I samtliga fall har åtgärder vidtagits för att 
säkerställa att eleven får det den har rätt till och att skolorna lever upp till författningskraven. Många 
gånger ser vi orsaken till klagomålen främst beror på att dialogen mellan skolan, eleven och hemmet 
inte fungerat optimalt. Således har ofta de beslutade insatserna innefattat en återkommande 
kontakt mellan skola och hem. Vi ser att klagomålen kan förebyggas genom att skolan upprättar en 
tidig kontakt med hemmet för att diskutera elevernas utveckling mot målen. Denna kontakt kan 
exempelvis vara i formen av ett introduktionssamtal hem till varje vårdnadshavare.  
 
LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUND 
Varje skola upprättar under januari månad en plan mot kränkande behandling och diskriminering. I 
planen redovisas de planerade främjande och förebyggande insatserna vilka utgår från analys av 
skolans tidigare arbete och den likabehandlings- och värdegrundskartläggning (LoV-enkät) som görs 
varje höst. För verksamheten finns gemensamma rutiner för att uppmärksamma och utreda fall av 
kränkande behandling.   
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Diagram 8: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning – DBGY totalt 
 

 
 
I höstens likabehandlings- och värdegrundskartläggning var andel trygga elever 93% (2016: 92%), 
91% vet vart de skall vända sig till om de upplever sig illabehandlade och 81% har förtroende för att 
skolan tar tag i situationen. Därtill har 81% fått information om likabehandlingsarbetet på skolorna.  
 
Resultaten är fortsatt höga men samtidigt är trygghetsandelen inte 100%. Fördjupad analys visade 
bland annat att ett antal skolor fått nya utmaningar i mer heterogena elevgrupper där det tar längre 
tid att arbeta in de positiva förhållningssätt som präglar skolorna. Hösten 2017 visade att vi trots 
goda främjande insatser behöver kunna ställa om direkt när vi möter nya elevgrupper än de vi 
tidigare haft.  
 
STUDIEMILJÖ  
 
Diagram 9: Studiemiljö och trygghet (elevenkät) – DBGY totalt 
 

 

Andel (%) positiva (7-10) per fråga.  

Studiemiljö/Lärmiljöresultaten ligger i linje med föregående år. Tryggheten är på 83% medan 
arbetsron är 52%. Begreppet arbetsro inbjuder till olika tolkningar och även om en samsyn 
eftersträvas, såg vi att skolorna nått olika långt i dialogen med eleverna. Skolorna behöver generellt 
ta ett ökat ansvar för att lyfta arbetsrodiskussionen inom kollegiet och med eleverna.  

Att våra resultat inom detta område inte förbättras är anmärkningsvärt med anledning av att 
nöjdheten, rekommendationsgraden och trivselgraden alla ökas. Oftast finns en tydlig korrelation 
mellan dessa resultat. Vi ser dock att det i studiemijlö/lärmiljöfrågorna finns större skillnader mellan 
skolorna vilket påverkar de samlade resultaten. Våra rektorer arbetar kontinuerligt med dessa 
områden men just arbetsrofrågan har vi inte ett verksamhetsövergripande arbetssätt kring. I de råd 
som ges från skolinspektionen och skolverket konstateras att respektive skola först behöver utreda 
sina orsaker till den minskade arbetsron för att därefter kunna likrikta arbetssätt. Från 
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huvudmannens sida kan vi bli bättre på att lyfta diskussionerna kring hur vi organiserar för att 
studiemiljön ska vara optimal.  

UNDERVISNING  

Diagram 10: Undervisning (undervisningsutvärdering VT 2018) – DBGY totalt 

 

Tabell 1: Frågor ur undervisningsutvärdering 

 

Undervisningsutvärderingarna visade att eleverna framförallt efterfrågar en ökad regelbunden 
kontakt med läraren om hur det går för en och hur man kan utvecklas ännu mer.  

Gemensamt för skolorna som når höga resultat inom undervisning är gemensam kultur, struktur och 
systematik. Skolor som arbetar aktivt med undervisningsutvärderingarna som stödinstrument når 
också högre formella studieresultat (exempelvis Lund och Halmstad). Därigenom behöver vi som 
huvudman utmana våra rektorer ytterligare i hur de skapar dessa förutsättningar för utveckling av 
undervisningen.  
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UPPLEVD KVALITET 
Varje år följer man inom Academedia upp den upplevda kvaliteten via en elevenkät som genomförs i 
januari.  

Diagram 11: NKI, rekommendationsgrad, trivselgrad – DBGY totalt 

 

Elevenkäten för 2018 visade att elevnöjdheten totalt sett ökar från 65% till 68%. 
Rekommendationsgraden ökar från 60% till 66% och trivselgraden går från 71% till 75%. Den positiva 
utvecklingen indikerar att det finns ett stort förtroendekapital för verksamheten i stort men också för 
våra enskilda skolor. DBGY Lund och Linköping hade högst resultat medan DBGY Malmö Söderport 
och DBGY Falun hade lägst. Både Söderport och Falun har tidigare haft mer nöjda elever. Medan det 
är tydligt att DBGY Faluns resultat påverkats av sammanslagningen av tre skolenheter till en vilket 
vållat en del frågor kring organisationen, strukturen och kommunikationen gentemot elev så har 
Söderport snarare haft ett behov av tydliggöra förväntningar på skolan och vad den kan erbjuda. Vi 
förväntar oss förbättrade resultat på dessa skolor under 2018/2019 då man i Falun styrt upp rutiner 
och förtydligat skolans arbetssätt och i Söderport gjort en del organisatoriska förändringar.  

Likt tidigare år ser vi hur viktig strukturen är för våra elever. Skolor där organisationen, ledningen 
eller förutsättningarna ändrats har också minskade resultat medan skolor med mer stabila 
förutsättningar når högre.  

LÄRARBEHÖRIGHET 
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är 67% inom verksamheten. Behörighetensnivån är 
högst i Kungsbacka och lägst i Trollhättan. Båda skolorna har ett färre antal lärare vilket ger ett 
tydligare procentuellt utslag. På våra större skolor såsom Göteborg, Stockholm, Malmö och Varberg 
är lärarbehörigheten runt 70%. Vi har generellt en hög yrkeskunnighet och flera yrkeslärare med 
specialistkompetens, vilket medfört en något lägre behörighetsnivå på totalen. Samtliga skolor 
eftersträvar dock en hög behörighetsnivå. Vid nyanställning följs rådande lagkrav och riktlinjer. Likaså 
följer varje rektor upp de medarbetare som ännu inte har en pedagogisk högskoleexamen och tar 
fram en plan för utbildning/kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsinsatser sker löpande för att 
stärka behörigheten.  

ÄNDÅMÅLSENLIG KVALITET 
För att kunna bedöma hur väl våra utbildningar möter de krav som finns i framtida studie- och 
yrkesliv följer vi varje år upp den ändamålsenliga kvalitén. För läsåret 2017/2018 genomfördes inte 
denna uppföljning.  
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BESLUT OCH FOKUS FRAMÖVER 
 
Sammantaget är DBGY vi en välfungerande verksamhet i flera avseenden. Våra processer inom 
rektorsgruppen har stärkts och att det kollegiala utbytet mellan rektorerna ökat. Styrkedjan är mer 
stabil än tidigare, tryggheten är hög och vi har ett högt förtroende hos elever och personal.  
 
För läsåret 2018/2019 behöver vi fortsätta förvalta den professionella kulturen inom 
rektorsgruppen där vi frikostigt delar med oss av framgångsrika arbetssätt och söker stöd när vi 
upplever utmaningar. Samtidigt behöver vi systematisera elevuppföljningen ytterligare med fler 
avstämningar kring närvaro och betyg via våra månadsavstämningar. Vi behöver också hjälpa våra 
skolor när det gäller att hantera perspektiven kultur, struktur och systematik över hela läsåret.  
 
Vi har nu som första svenska verksamhet fått möjlighet att arbeta med Resiliensprojektet. Projektet 
genomförs med samtliga elever i årskurs 1 och består av ett antal utbildningstillfällen där målet är att 
eleverna får en ökad självkännedom, stärkt motståndskraft och lär sig strategier för att nå 
framgång i sina studier. Projektet utgår från tillförlitlig forskning från USA och England där man också 
genomfört denna insats i en rad olika områden. Sammantaget är de utländska resultaten positiva och 
vår förhoppning är att detta projekt ska leda till en verksamhetsövergripande insats som återkommer 
för samtliga ettor varje år.  
 
Till nästa läsår kommer vi också ingå i ett ännu större sammanhang tillsammans med Plusgymnasiets 
skolor. Totalt blir vi 28 skolor vilket ställer ytterligare krav på att hantera kulturen, strukturen och 
systematiken inom den nya organisationen samtidigt som våra uppföljningar blir mer återkommande 
och systematiserade. Våra planerade insatser redovisas i vår verksamhetsplan för 2018/2019.  
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Rutin för intern hantering av klagomål mot utbildningen 

Skollagen (2010:800) 4 kap. 7-8 § § stadgar att huvudmannen dels ska ha skriftliga rutiner för att ta 

emot klagomål (8 §) och dels att huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder om det vid klagomål 

framkommer att det finns brister i verksamheten (7 §). I lagtexten uttrycks det på följande sätt. 

4 kap. 7 §: Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 

brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

4 kap. 8 §: Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Av lagtexten framgår även att det inte finns några formkrav på hur ett klagomål kan framföras. Det 

enda kravet på skriftlighet är det som läggs på huvudmannen att ha skriftliga rutiner för att hantera 

eventuella klagomål. För att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen är 

det viktigt att klagomål som framförs till någon av skolans personal kommer till huvudmannens 

kännedom. 

Klagomål mot utbildningen ska därför hanteras enligt denna rutin. 

• En elev eller vårdnadshavare som har ett klagomål ska kunna lämna det till vem som helst i 

personalen som eleven känner förtroende för eller till huvudmannen. Den i personalen som 

mottar ett muntligt klagomål ska fråga eleven eller vårdnadshavaren om denne vill uppge 

namn eller vara anonym samt erbjuda eleven att själv lämna ett skriftligt klagomål, i första 

hand till rektor. Den som lämnar ett klagomål ska också informeras om att samtliga klagomål 

utreds. 

• Om ett klagomål lämnas till någon av skolans personal som inte är rektor ska klagomålet 

omgående överlämnas till rektor. Har klagomålet lämnats muntligen ska den som mottagit 

klagomålet nedteckna klagomålet och lämna skrivelsen till rektor. 

• Ett meddelande ska lämnas till klagande som valt att lämna kontaktuppgifter om att rektor, 

eller huvudmannen, mottagit klagomålet. 

• Den elev eller vårdnadshavare som valt att lämna namn och kontaktuppgifter ska få 

information om att utredning görs samt att utredningen ska göras skyndsamt. 

• Klagomål som ska överlämnas till huvudmannen skickas via e-post till klagomal@dbgy.se. 

• Om huvudmannen gör utredningen ska rektor såväl som den klagande informeras om 

resultatet och de åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningen resultat. 

• Samtliga klagomål och utredningar ska arkiveras. Huvudmannen och rektor ska ha 

regelbunden avstämning angående klagomål. 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr BUN 2018/01039 8 

Ändring av Västerskolans enhet årskurs 4-7 till årskurs 6-7  

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisade vid Barn och utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-28 

sitt uppdrag att utreda Västerskolans framtida organisering. Två huvudsakliga 

perspektiv hade belysts, nämligen att organiseringen skall ta hänsyn till rådande 

förutsättningar för ekonomi, pedagogik och lokalförutsättningar för Uddevalla 

grundskola som helhet samt för Västerskolans specifika behov. För att kunna uppnå och 

förbättra dessa förutsättningar var förvaltningens förslag att Västerskolan organiseras 

om till en årskurs 6-9 skola. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade att Västerskolan från och med läsåret 

2019/2020 skall organiseras i två enheter; årskurs 6-7 och årskurs 8-9 (BUN 2019-02-

28 § 22).      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25 

Förslag till beslut om 2019-02-29 Västerskolans framtida organisation från läsåret 

2019/2020   

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-28 § 22      

                     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att från och med läsåret 2019/2020 ändra Västerskolans enhet årskurs 4-7 till årskurs  

6-7     

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-03-25 Dnr BUN 2018/01039 

  

 

Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

Telefon 0522-69 65 58 
ingela.haglund@uddevalla.se 

 

Ändring av Västerskolans enhet årskurs 4-7 till årskurs 6-7  

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisade vid Barn och utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-28 

sitt uppdrag att utreda Västerskolans framtida organisering. Två huvudsakliga 

perspektiv hade belysts, nämligen att organiseringen skall ta hänsyn till rådande 

förutsättningar för ekonomi, pedagogik och lokalförutsättningar för Uddevalla 

grundskola som helhet samt för Västerskolans specifika behov. För att kunna uppnå och 

förbättra dessa förutsättningar var förvaltningens förslag att Västerskolan organiseras 

om till en årskurs 6-9 skola. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade att Västerskolan från och med läsåret 

2019/2020 skall organiseras i två enheter; årskurs 6-7 och årskurs 8-9 (BUN 2019-02-

28 § 22).       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25 

Förslag till beslut om 2019-02-29 Västerskolans framtida organisation från läsåret 

2019/2020 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-28 § 22        

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att från och med läsåret 2019/2020 ändra Västerskolans enhet årskurs 4-7 till årskurs  

6-7  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  

 
Expediera till 
Grundskolekontoret  

Västerskolans rektorer  

Ekonomienhet BUN

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr BUN 2018/01039  

Västerskolans organisation från läsåret 2019/2020  

Sammanfattning 

Förslag till organisering av Västerskolans framtida organisation är föranlett av det 

ordförandeuppdrag som gavs i januari 2019 till förvaltningen enligt följande:  

 

”Ordföranden ger förvaltningen i uppdrag att till februarinämnden ta fram ett 

kompromissförslag på Västerskolans problematik kring organisation och profil till-

sammans med politiken.” 

 

Förvaltningen har därför utifrån uppdraget belyst följande två huvudsakliga perspektiv:  

 

- Ta fram ett förslag på en väl fungerande skolorganisering i årskurser för Väster-

skolan i förhållande till förutsättningar för ekonomi, pedagogik och lokal-

förutsättningar för Uddevalla grundskola som helhet. 

 

- Ta fram en inre organisation utifrån de förutsättningar som ovan nämnda skol-

organisation ger, med hänsyn taget till Västers möjlighet att bedriva befintlig 

och framtida profilering i musik i syfte att denna profil även ska kunna bedrivas 

i framtiden.        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - Västerskolan december 

2018 

Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - Västerskolan november 

2018  

Bilaga - Kostnader Västerskolan till Delredovisning av barn och utbildningsnämndens 

uppdrag - Västerskolan november 2018       

Yrkanden 

Martin Petterson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i 

handlingarna   

Camilla Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna.  

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna 

Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: Avslag på förslaget i 

handlingarna till förmån för det beslut som tidigare tagits 2018-03-22     

Propositionsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla första attsatsen ”att godkänna förvaltningens 

redovisning” och finner att barn och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

redovisning 

Ordförande ställer andra att-satsen i förslaget i handlingarna mot Sonny Persson (S) 

m.fl. avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

andra att-satsen i förslaget i handlingarna.               
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Forts § 22 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens redovisning 

  
att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen organisera 

Västerskolan från och med läsåret 19/20 i två enheter - årskurs 6-7 samt årkurs 8-9.        

Reservation 

Sonny Persson (S) lämnar följande reservation för Socialdemokraternas ledamöter: 

 

”Västerskolans framtida organisation från läsåret 2019/2020 som föreslås beslutas 

om på dagens nämndsmöte vill vi från S-gruppen framföra följande 

Det förslag till beslut som på dagens möte presenteras är utifrån ett direktiv som 

nuvarande nämndsordförande gett och som vi inte varit delaktiga i. Vår uppfattning är 

att det finns ett beslut i ärendet som gäller och som borde ha skapats förutsättningar för 

att verkställas. 

Av protokollet från nämndmötet den 22 mars 2018 Paragraf 162 finns följande att läsa 

Att pausa antagningen av elever till musikklass åk 4 inför läsåret 2018/2019 

Att antagningen till musikklass åk 4 återupptas snarast 

Att antagningen ska ske till musikklass åk 5 läsåret 2019/2020 

Att utarbeta en ny arbetsorganisation inför läsåret 2019/2020 och därmed använda 

lokalerna annorlunda för att skapa förutsättningar att ta emot fler elever 

Att förvaltningen minst en gång per kvartal återkommer till nämnden med rapport om 

hur arbetet med ovanstående fråga fortgår 

Av beslutet i ärendet från sammanträdet i oktober framgår i tredje att: satsen att beslutet 

från 2018-03-22 skall verkställas. Ärendet har också varit upp vid några fler tillfällen. 

Ärendet har som framgår diskuterats och beslutats om vid ett flertal tillfällen utan att det 

har redovisats något förslag till hur det skall verkställas. Det är naturligtvis inte 

acceptabelt att ansvarig tjänsteman inte följer beslut som tagits i nämnden. Vår upp-

fattning om handläggningen är att det redan från första beslutet inte funnits någon vilja 

att arbeta fram lösningar som skulle göra att beslutet kan verkställas. Vi noterar också 

att de synpunkter och den kompetens som finns hos berörd personal och som dom fram-

fört i ärendet inte tagits till vara. Vi är starkt kritiska till hur ärendet har hanterats. 

Vi yrkar därmed avslag på förslaget i handlingar till förmån för det beslut som tidigare 

tagit och som gäller, vilket framgår av vad vi ovan anfört. 

 

S-gruppen i Barn och utbildningsnämnden”          
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Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-03-05 

Roger Ekeroos (M), Sonny Person (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-05 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-03-06 

Grundskolekontoret  

Rektorer Västerskolan  

Utredare Ingela Haglund Hansson  
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Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos  

Telefon 0522-69 70 94 
staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Västerskolans framtida organisation från läsåret 2019/2020  

Sammanfattning 

Förslag till organisering av Västerskolans framtida organisation är föranlett av det 

ordförandeuppdrag som gavs i januari 2019 till förvaltningen enligt följande:  

 

”Ordföranden ger förvaltningen i uppdrag att till februarinämnden ta fram ett 

kompromissförslag på Västerskolans problematik kring organisation och profil 

tillsammans med politiken.” 

 

Förvaltningen har därför utifrån uppdraget belyst följande två huvudsakliga perspektiv:  

 

- Ta fram ett förslag på en väl fungerande skolorganisering i årskurser för 

Västerskolan i förhållande till förutsättningar för ekonomi, pedagogik och 

lokalförutsättningar för Uddevalla grundskola som helhet. 

 

-  Ta fram en inre organisation utifrån de förutsättningar som ovan nämnda 

skolorganisation ger, med hänsyn taget till Västers möjlighet att bedriva 

befintlig och framtida profilering i musik i syfte att denna profil även ska kunna 

bedrivas i framtiden.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - Västerskolan december 

2018 

Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - Västerskolan november 

2018  

Bilaga - Kostnader Västerskolan till Delredovisning av barn och utbildningsnämndens 

uppdrag - Västerskolan november 2018     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen organisera 

Västerskolan från och med läsåret 19/20 i två enheter - årskurs 6-7 samt årkurs 8-9.      
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Ärendebeskrivning 

Förslag till organisering av Västerskolans framtida organisation är föranlett av det 

ordförandeuppdrag som gavs i januari 2019 till förvaltningen enligt följande:  

 

”Ordföranden ger förvaltningen i uppdrag att till februarinämnden ta fram ett 

kompromissförslag på Västerskolans problematik kring organisation och profil 

tillsammans med politiken.” 

 

Förvaltningen har därför utifrån uppdraget belyst följande två huvudsakliga perspektiv:  

 

- Ta fram ett förslag på en väl fungerande skolorganisering i årskurser för 

Västerskolan i förhållande till förutsättningar för ekonomi, pedagogik och 

lokalförutsättningar för Uddevalla grundskola som helhet. 

 

- Ta fram en inre organisation utifrån de förutsättningar som ovan nämnda 

skolorganisation ger, med hänsyn taget till Västers möjlighet att bedriva 

befintlig och framtida profilering i musik i syfte att denna profil även ska kunna 

bedrivas i framtiden. 

 

Förvaltningen förslår att nämnden beslutar att Västerskolans framtida organisation är en 

årskursindelning från åk 6 till 9 med fortsatt musikprofil. 

 

Detta innebär att Västerskolan organiseras från och med läsåret 19/20 i två enheter, 

årskurs 6-7 samt årskurs 8-9. 

Musikprofil organiseras enligt modell beskriven längre ner.  

 

● Organisatoriska aspekter:  

 

Västerskolans lokaler har i de trånga sektorerna, utifrån ny timplan med utökad tid i 

idrott och matematik, ett bedömt maximalt tak på 18 klasser. Som 6-9-skola med fyra 

till fem paralleller per årskurs ges goda möjligheter att organisera för att möta alla 

elevers olika behov för att nå så långt som möjligt – både kunskapsmässigt och socialt.  

Schemaläggning och tjänstefördelning är de två viktigaste verktygen för denna 

organisering. 

 

Att fortsätta med en årskurs 4 och en årskurs 5 försämrar Västers möjlighet till god 

organisering. Begränsningarna, i form av trånga sektorer, för fler klasser utgörs av 

matsal, rastytor, slöjdsalar och framförallt tillgången till idrottshall. En skola som 

innehar årskurser mellan 1 och 6 ska dessutom tillhandahålla fritidshemsverksamhet. 

Det kan inte Västerskolan göra av egen kraft utan elever i år 4 och 5 måste förflytta sig 

till annan skola för att erhålla fritidshemsverksamhet.  
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● Pedagogiska aspekter:   

 

Västerskolan behöver, som andra skolor i Uddevalla kommun, bästa möjliga 

förutsättningar i sin organisering för att skapa samarbetsytor, både för elever och 

personal. 

 

Årskurser med flera paralleller är en sådan förutsättning som möjliggör detta. 

Arbetslagen är idag huvudsakligen organiserade i årskursvisa arbetslag. 

Med 4-5 paralleller i varje årskurs finns stora möjligheter och flexibilitet för 

verksamheten i pedagogiskt hänseende. Lärares och vuxnas kompetens kan på ett 

effektivt sätt användas till att utmana och stimulera elever på alla nivåer och arbetet med 

att ge adekvata insatser till elever i behov av särskilt stöd effektiviseras.    

 

På en enhet som till största del är inriktad på att möta äldre elever begränsas 

möjligheterna att möta yngre barns behov, både ur socialt och pedagogiskt perspektiv. 

Den sociala arenan för elever i enstaka årskurser i år 4 och 5 blir begränsad och 

utformningen av anpassningar och insatser i form av särskilt stöd på individnivå 

försvåras.   

 

● Ekonomiska aspekter: 

 

Grundskolan har de närmsta åren omfattande åtaganden för att effektivisera och anpassa 

verksamheten till en given ekonomisk ram.   

 

Västerskolan har därför, i likhet med övriga skolor, inte utrymme för utökad timplan. 

Profileringar av olika slag behöver därför organiseras på ett nytt sätt jämfört med 

tidigare för att klara kravet på effektiviseringar och ekonomiska åtaganden. 

På Väster har musikprofil finansierats av utökad timplan samt elevens val. 

Då elevens val nu de kommande åren gradvis försvinner i högstadiet, behöver 

profilering organiseras genom “skolans val” (se nedan) 

En sådan organisering är kostnadsneutral till skillnad mot utökad timplan. 

 

Tidigare redovisning i nämnden visar på merkostnader för nuvarande musikprofil på 

minst 750 000 kr/år om Västers organisering förblir oförändrad (4-9 och musikprofil 

med utökad timplan). Förvaltningen bedömer ett sådant ekonomiskt åtagande som 

mycket svårt att genomföra. Västerskolans nuvarande effektiviseringskrav 2019 är ca 

1,6 miljoner.  
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Beskrivning av den inre organisationen med hänsyn till musikprofil 

 

- Profilverksamhet för elever som nu går i musikklass 

 

Förvaltningens förslag innebär att nuvarande elever i musikprofil går klart i sina 

profilklasser och med utökad tid i musik som finansieras tidsmässigt enligt tabellerna 

nedan. Detta innebär att nuvarande sätt att organisera musikprofil gradvis fasas ut (se 

nedan). 

 

Observera att även de befintliga musikklasserna påverkas av den ändrade timplanen. 

Hittills har profilverksamheten organiserats genom att ämnet elevens val nyttjats till 

profiltid. Utöver detta har eleverna som läser musikprofil haft utökad timplan (dvs de 

har gått längre tid i skolan varje vecka än vad deras jämnåriga kamrater gjort). 

Från och med läsåret 19/20 kommer ämnet elevens val att försvinna för eleverna i åk 7-

9 (för eleverna i åk 8-9 gäller övergångsregler för läsåren 19/20 och 20/21, de läser 

enligt tidigare timplan tills de lämnat grundskolan).  

 

För eleverna i yngre åldrar kommer ämnet elevens val att finnas kvar, men det minskas 

markant i tid jämfört med hur det sett ut tidigare. 

 

Av kostnadsskäl och för att elever inte ska få orimligt långa skoldagar föreslår 

förvaltningen att “Skolans val” används för eleverna som läser musikprofil. Detta är 

förenligt med gällande regelverk:  

”Vid nyttjande av skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne 

eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att 

minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik.” 

 

Läsåret 19/20 och nuvarande profilklassernas tid i musik. Tänkbar modell.  

 Musik ord timplan Elevens val Skolans val Totalt musik 

Åk 6 45 min 35 min 70 min 

 

Minskad tid i  

bd -5min 

hkk -10 min 

idh -15 min 

SO -20 min 

NO -15 min 

tk -5 min 

150 min 

Åk 7 45 min 0 min          105 min 

 

        150 min 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

5(9) 

2019-02-19 Dnr BUN 2018/01039 

  

 

 

 

Minskad tid i  

bd -10 min 

hkk -5 min 

idh -30 min 

sl -10 min 

SO -25 min 

NO -10 min 

tk -5 min 

Åk 8 40 min 80 min 30 min 

 

Minskad tid i 

idh -30 min 

150 min 

Åk 9 40 min 80 min 30 min 

 

Minskad tid i 

idh -30 min 

150 min 

 

Läsåret 20/21 och nuvarande profilklassernas tid i musik 

 Musik ord timplan Elevens val Skolans val Totalt musik 

Åk 7 45 min 0 min 105 min 

 

Minskad tid i  

bd -10 min 

hkk -5 min 

idh -30 min 

sl -10 min 

SO -25 min 

NO -20 min 

tk -5 min 

 

150 min 

Åk 8 45 min 0 min 105 min 

 

Minskad tid i  

bd -10 min 

hkk -5 min 

idh -30 min 

sl -10 min 

SO -25 min 

NO -20 min 

150 min 
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tk -5 min 

Åk 9 40 min 80 min 30 min 

 

Minskad tid i 

idh -30 min 

150 min 

 

Läsåret 21/22 och nuvarande profilklassernas tid i musik 

 Musik ord timplan Elevens val Skolans val Totalt musik 

Åk 8 45 min 0 min 105 min 

 

Minskad tid i  

bd -10 min 

hkk -5 min 

idh -30 min 

sl -10 min 

SO -25 min 

NO -20 min 

tk -5 min 

150 min 

Åk 9 45 min 0 min 105 min 

 

Minskad tid i  

bd -10 min 

hkk -5 min 

idh -30 min 

sl -10 min 

SO -25 min 

NO -20 min 

tk -5 min 

150 min 

 

Läsåret 22/23 och nuvarande profilklassernas tid i musik 

 Musik ord timplan Elevens val Skolans val Totalt musik 

Åk 9 45 min 0 min 105 min 

 

Minskad tid i  

bd -10 min 

hkk -5 min 

idh -30 min 

sl -10 min 

150 min 
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SO -25 min 

NO -20 min 

tk -5 min 

 

- Profilverksamhet för elever som ännu inte börjat på Västerskolan 

 

Musikprofilens utformning i det längre perspektivet, dvs för de elever som ännu inte 

påbörjat sin skolgång på Västerskolan, ses över med hänsyn till Skollagens 1 kap § 8-9 

gällande likvärdighet samt utifrån effektiviseringskrav. Förslaget att organisera 

musikprofil genom “Skolans val” förutsätter att fler alternativ än musik som “Skolans 

val” erbjuds. 

 

Vilka alternativ som blir aktuella skall tas fram inom ramen för skolans systematiska 

kvalitetsarbete och görs under läsåret 19/20 i dialog mellan rektor och personal, under 

förutsättning att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Detta innebär att profilval erbjuds till samtliga elever som börjar på Västerskolan från 

läsåret 20/21. 

 

Ingen antagning sker därefter genom färdighetsprov vilket möjliggör att placering på 

Västerskolan sker i enlighet med riktlinjerna för Uddevalla grundskolors 

skolplaceringsprocess. 

 

Samlad bedömning 

 

Förslaget tillgodoser både helhetsperspektivet för Uddevalla kommuns grundskolor och 

Västerskolans specifika behov. 

 

Elevperspektivet tillvaratas både gällande arbetsmiljö, rätten till likvärdig utbildning 

och tillgången till adekvata sociala arenor. 

 

Personalperspektivet gynnas arbetsmiljömässigt utifrån kollegiala 

samverkansmöjligheter samt vad gäller effektiv schemaläggning och tjänstefördelning. 

Tjänsterna kommer kunna göras mer attraktiva. 

 

Ekonomiskt görs med organiseringen flera vinster. Bland annat försvinner behovet av 

utökad timplan för musikklasserna och överbeläggningen i idrottshallen kan hanteras 

utan risk för kostnadsdrivande alternativ i form av externa lokalerförhyrningar. 

Transporter av elever till externa idrottshallar/andra skolor kan, med förvaltningens 

förslag, undvikas vilket undanröjer risk för tidssvinn, extra bemanning och ökade 

kostnader. 
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Pedagogiskt innebär kompromissen, förutom att Västers egen verksamhet optimeras, att 

Västerskolan organisatoriskt kan bli vägledande för hur andra skolor kan tänka kring 

utformningen av hållbara profillösningar i förhållande till ekonomi, skollag och 

pedagogik. 

 

Lokalanvändning av Västerskolans moduler – det s k Vita Huset 

 

Som förvaltningen tidigare 2017 samt 2018 redogjort för har Västerskolan s k ”trånga 

sektorer” i sina lokaler. Detta är mer ingående beskrivit ovan. Störst är problematiken i 

skolans idrottssal. Detta är redovisat av förvaltningen under de delrapporter som gjorts 

hösten 2018 vid nämndens sammanträden. 

 

Förvaltningens har tidigare redogjort att en ny årskursindelning av Västerskolan får som 

konsekvens att modulerna inte behöver nyttjas fullt, vilket innebär att annan verksamhet 

kan placeras där. För att inte skapa förnyade problem med skolans trånga sektorer i 

andra lokaler har förvaltningen preliminära förslag på annan verksamhet. 

 

Uddevalla kommun tar regelbundet emot familjehemsplacerade barn från andra 

kommuner. Ofta har dessa elever en social problematik ihop med olika typer av 

diagnoser. Förvaltningen menar att lokalerna i Västerskolans moduler skulle lämpa sig 

väl att utveckla en samlad ”mottagningsverksamhet” med uppdrag att ta emot dessa 

elever, kartlägga och individanpassa i syfte att möjliggöra en inkludering i reguljär 

skolverksamhet. 

 

Ovanstående elevgrupp är att betrakta som utsatt med stor risk att hamna i ett 

utanförskap. Om en ”mottagningsverksamhet” skulle startas finns också möjligheter och 

tankar om ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen med koncept kring e-sport 

i syfte att ytterligare stärka de individanpassade åtgärderna för att stärka 

förutsättningarna för den enskilde eleven. 

 

Idag är lagkravet på huvudmännen mycket tydligt vad gäller att erbjuda 

modersmålsundervisning. Det är också en av få undervisningsverksamheter som idag 

tillåts att bedrivas på distans. Lagkravet på modersmålsundervisning är ofta ett problem 

för mindre kommuner m h t kompetens, ekonomi samt små elevvolymer. Uddevalla 

kommun har dock förutsättningar att utveckla ett koncept för modersmålsundervisning 

på distans som då mindre kommuner skulle kunna nyttja. Frågan är lyft inom ramen för 

Fyrbodals skolchefsnätverk och flera mindre kommuner har uttryckt intresse att i 

framtiden få möjlighet att köpa modersmålsundervisning på distans av Uddevalla 

kommun. Förvaltningen menar att utvecklingen av en sådan verksamhet skulle vara 

möjlig att förlägga i Västerskolans moduler. Dessa ovan beskrivna innebär då att den 

överkapacitet som Västerskolans moduler har kan nyttjas samtidigt som trycket på 

skolans trånga sektorer – främst idrottssalen – inte ökar. 
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Dessa alternativa verksamheter som beskrivs ovan förutsätter dock att nämnden fattar 

beslut om Västerskolans organisation i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos 

Förvaltningschef 

Expediera till 

Grundskolekontoret  

Västerskolan  
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Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 
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§ 54 Dnr BUN 2019/00415 9 

Inrättande av en ny enhet Ramnerödsskolan åk F-2 och 
fritidshem under läsåren 2019-2022 

Sammanfattning 

Ramnerödsskolan byggs ut och kommer fr o m höstterminen 2022 att även omfatta 

årskurs F-6. Det kommer att fattas skolplatser i område Norr/Väster innan nya 

Ramnerödsskolan är färdig och det fordras därför tillfälliga skolplatser för åk F-2 under 

tiden 2019-2022.  Ett nytt upptagningsområde har bildats och avsikten är att elever som 

börjar i förskoleklass ht 2019 skall erbjudas placering vid den nya enheten Ramneröd 

årskurs F-2. Detta även om skolan lokalmässigt uppförs vid Norrskolan. Den nya 

enheten måste även innehålla fritidshem så att eleverna skall kunna beredas 

skolbarnsomsorg. 

  

Den tillfälliga ”modulskolan” inkl fritidshem planeras uppföras på grusplanen mitt emot 

Norrskolan vid Bleketvägen. Byggnaden skall som mest omfatta ca 75 platser för elever 

i åk F-2: 

  

Läsår Årskurs Antal elever 

2019/2020 F-klass 25 

2020/2021 F-klass och åk 1 50 elever 

2021/2022 F-klass, åk 1 och åk 2 75 elever 

  
En ny skolenheten Ramnerödskolan årskurs F-2 och fritidshem behöver därför inrättas 

fr o m ht 2019. För att leda och organisera den nya enheten fordras även att en 

rektorstjänst inrättas.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 75 Plan för grundskolans 

kortsiktiga lokalförsörjning 

Avdelningschef grundskola och grundsärskola beslut gällande nytt upptagningsområde 

Ramnerödsskolan 2018-11-19       

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fr o m läsåret 2019/2020 inrätta en ny skolenhet; Ramnerödsskolan årskurs 

Förskoleklass och fritidshem  

 

att fr o m läsåret 2020/2021 inrätta årskurs F-1 och fritidshem på skolenheten 

Ramnerödsskolan 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 54 

 

att fr o m läsåret 2021/2022 inrätta årskurs F-2 med fritidshem på skolenheten 

Ramnerödsskolan       

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2019-03-25 Dnr BUN 2019/00415 

  

 

Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

Telefon 0522-69 65 58 
ingela.haglund@uddevalla.se 

 

Inrättande av en ny enhet Ramnerödsskolan åk F-2 och 

fritidshem under läsåren 2019-2022 

Sammanfattning 

Ramnerödsskolan byggs ut och kommer fr o m höstterminen 2022 att även omfatta 

årskurs F-6. Det kommer att fattas skolplatser i område Norr/Väster innan nya 

Ramnerödsskolan är färdig och det fordras därför tillfälliga skolplatser för åk F-2 under 

tiden 2019-2022.  Ett nytt upptagningsområde har bildats och avsikten är att elever som 

börjar i förskoleklass ht 2019 skall erbjudas placering vid den nya enheten Ramneröd 

årskurs F-2. Detta även om skolan lokalmässigt uppförs vid Norrskolan. Den nya 

enheten måste även innehålla fritidshem så att eleverna skall kunna beredas 

skolbarnsomsorg. 

 

Den tillfälliga ”modulskolan” inkl fritidshem planeras uppföras på grusplanen mitt emot 

Norrskolan vid Bleketvägen. Byggnaden skall som mest omfatta ca 75 platser för elever 

i åk F-2: 

 

Läsår Årskurs Antal elever 

2019/2020 F-klass 25 

2020/2021 F-klass och åk 1 50 elever 

2021/2022 F-klass, åk 1 och åk 2 75 elever 

 
En ny skolenheten Ramnerödskolan årskurs F-2 och fritidshem behöver därför inrättas 

fr o m ht 2019. För att leda och organisera den nya enheten fordras även att en 

rektorstjänst inrättas.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 75 Plan för grundskolans 

kortsiktiga lokalförsörjning 

Avdelningschef grundskola och grundsärskola beslut gällande nytt upptagningsområde 

Ramnerödsskolan 2018-11-19      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fr o m läsåret 2019/2020 inrätta en ny skolenhet; Ramnerödsskolan årskurs 

Förskoleklass och fritidshem  

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2019-03-25 Dnr BUN 2019/00415 

  

 

 

 

att fr o m läsåret 2020/2021 inrätta årskurs F-1 och fritidshem på skolenheten 

Ramnerödsskolan 

 

att fr o m läsåret 2021/2022 inrätta årskurs F-2 med fritidshem på skolenheten 

Ramnerödsskolan 

  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2018-05-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr BUN 2018/00515  

Plan för grundskolans kortsiktiga lokalförsörjning 

Sammanfattning 

Nyligen rapporterade lokalstrategen på kommunledningskontoret den utredning som 

gjorts kring grundskolans lokalbehov. Utredningen har gjorts i samarbete med barn och 

utbildningsförvaltningen och samhällbyggnadsförvaltningen. Det är en styrka att 

förvaltningarna tagit fram en gemensam bild av lokalbehovet för grundskolan. Det 

bildar utgångspunkt för den fortsatta planeringen. 

  

Grundskolans lokalbehov befinner sig i ett akut läge - det fanns före utredningen inte en 

tillräckligt tydlig plan för att förse skolformen med lokaler för det ökande elevantalet. 

Det är nu viktigt att de slutsatser som utredningen kommit fram till också genomförs. 

Därför krävs en plan för dess genomförande. Barn och utbildningsnämnden hemställer 

därför till kommunstyrelsen att en sådan plan tas fram under lokalstrategens ledning.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Lokalförsörjning grundskola F-6 & 7-9    

Yrkande 

Sonny Persson (S) tilläggsyrkande: att planen tas fram skyndsamt med hänsyn till 

skolverksamhetens behov.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition Sonny Perssons (S) tilläggsyrkande och förvaltningens 

förslag och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Sonny 

Perssons (S) tilläggsyrkande.               

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till kommunstyrelsen att ge uppdrag till lokalstrategen att i samarbete med 

barn och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen lägga en plan för 

genomförande av de slutsatser som utredningen av grundskolans lokalbehov beskrivit 

samt     

 

att planen tas fram skyndsamt med hänsyn till skolverksamhetens behov.     

      
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2018-05-28 

Cecilia Sandberg (S), Claes Dahlgren (L) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-05-28 intygar 

Pernilla Gustafsson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2018-05-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Expedierat 2018-05-29 

Kommunstyrelsen  

Lokalplanerare BoU 

Grundskolan 

 







 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr BUN 2019/00462 10 

Val av politiska representanter till Uddevalla 
Elitidrottsgymnasiums styrelse  

Sammanfattning 

I och med att det är en ny mandatperiod skall det utses två representanter till Uddevalla 

Elitidrottsgymnasiums styrelse. 

  

Ordförande Roger Ekeroos (M) föreslås som ordinarie representant. 

2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) föreslås som ersättare.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-03       

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att utse ordförande Roger Ekeroos (M) som ordinarie representant samt 

  

att utse 2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) som ersättare för Uddevalla 

Elitidrottsgymnasiums styrelse. 

 

 

              



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-04-03 Dnr BUN 2019/00462 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Val av politiska representanter till Uddevalla 

Elitidrottsgymnasiums styrelse 

Sammanfattning 

I och med att det är en ny mandatperiod skall det utses två representanter till Uddevalla 

Elitidrottsgymnasiums styrelse. 

 

Ordförande Roger Ekeroos (M) föreslås som ordinarie representant. 

2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) föreslås som ersättare.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-03     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse ordförande Roger Ekeroos (M) som ordinarie representant samt 

 

att utse 2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) som ersättare för Uddevalla 

Elitidrottsgymnasiums styrelse. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr BUN 2019/00002 11 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-04-23 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-04-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15     

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna  

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-04-15 Dnr BUN 2019/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-04-23 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-04-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr BUN 2019/00034 12 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-04-23 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Genom förteckning daterad 2019-04-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15.         

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-04-15 Dnr BUN 2019/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2019-04-23 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-04-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr BUN 266962 13 

Övriga frågor  
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