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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr BUN 295540  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 Anibal 
Rojas Jorquera (KD). Beräknad tid för justering är onsdagen den 23 februari 2022. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
 
att välja Anibal Rojas Jorquera (KD) till justerande  
 
att justering äger rum onsdagen den 23 februari 2022 

  



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr BUN 309079  2 

Information om Verksamhetsberättelse 2021 Barn och 
utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Information om Verksamhetsberättelse 2021 barn och utbildning lämnas.  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna  
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Barn och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr BUN 2022/00019 3 

Verksamhetsberättelse 2021 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd göra en 

verksamhetsberättelse. Denna ska innehålla en uppföljning av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat samt strategier, uppdrag och mått i nämndens styrkort. 

  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelse för 2021.  
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1(1) 

2022-01-25 Dnr BUN 2022/00019 

  

 

Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2021 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd göra en 

verksamhetsberättelse. Denna ska innehålla en uppföljning av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat samt strategier, uppdrag och mått i nämndens styrkort.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelse för 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 
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1 Avsnitt 1 

Årets händelse av väsentlig betydelse 

Nämnden fokuserar på systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet och god resurshushållning. 

Pandemin har medfört distansundervisning och digitalisering. Kompensatoriska åtgärder har gett 

god effekt. 

Ekonomiskt resultat 

Nämndens resultat är negativt och betydligt lägre än i fjol. Nettokostnadsutvecklingen är hög och 

intäkterna betydligt lägre än 2020. Resultatet påverkas av lägre statsbidrag, kommunbidrag, 

pandemirelaterade kostnader, omställningskostnader och utbildningsskuld. Flertalet verksamheter 

har underskott främst beroende på avvikande personalkostnader. Investeringsnivån är lägre och 

några projekt är försenade. Ej väsentlig avvikelse pga. ändrad ekonomistyrning och 

överenskommelse om utbildningsskuld. 

 

1.1 Verksamhetens resultat - Barn- och utbildningsnämnden 
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Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar ett positivt resultat mot budget. Köp av verksamhet, interkommunal 

ersättning samt bidrag till kommunala och fristående förskolor är det som i stort ger hela 

överskottet. Intäkter framför allt i form av statsbidrag är också högre än budgeterat. 

Pandemin har påverkat verksamheten eftersom stor frånvaro av personal och barn har inneburit brist 

på kontinuitet och lägre kvalitet på undervisningen. Stora satsningar har gjorts för att öka 

språkutvecklingen hos barnen, speciellt för små barn. 

Flera förskolors lokaler och gårdar lever inte upp till dagens standardnivå vilket gjort att flera 

avdelningar har fått stänga på grund av luft- och vattenproblem tillfälligt och i några fall permanent. 

Forshälla förskola har stängt för att lämna plats åt grundskolan. Även Hemgårdens förskola i 

Ljungskile har stängt under året. I väntan på att nya förskolor färdigställs under 2023 kommer det 

vara en viss brist på platser i kommunen. 

Kraftig minskning av statsbidrag medför anpassningsutmaningar för de enheter som haft stora 

riktade statsbidrag. 

  

Grundskola 

Grundskolans totala verksamhet visar -7,1 mkr. Den centrala verksamheten visar en positiv 

budgetavvikelse (+8,9 mkr) där framför allt färre barn inom fritidsverksamheten ger ett överskott 

(4,8 mkr) men där även skolan har färre elever än budgeterat (1,3 mkr). Antalet elever inom 

grundskolan har ökat något under hösten 2021. Däremot fortsätter fritidsverksamheten att minska. 

Den kommunala fritidsverksamheten har ca 200 barn färre hösten 2021 jämfört med hösten 2019. 

Statens sjuklöneersättning för Covid-19 uppgår till 3,3 mkr och är utfördelad på respektive enhet. 

De faktiska sjuklönekostnaderna dag 2–14 inom grundskolan har minskat från 2020 till 2021 

Däremot medför lägre ersättning från staten att nettokostnaden ändå är högre. 

Under hösten har riktade tillfälliga insatser gjorts inom grundskolan under benämningen 

Utbildningsskulden. Insatserna syftar till att stärka elevernas kunskaper framför allt där pandemin 

har påverkat kunskapsnivån. Fasta vikarier varit en av de större insatserna. 

Lokalförutsättningarna har bjudit på utmaningar även detta år. Grundskolan har under hösten tillsatt 

en tjänst som på deltid arbetar med lokalfrågor. Vissa skolor har inte plats för ytterligare elever. Det 

har bidragit till att elever behöver ha skolskjuts till andra skolor, vilket lett till ökade kostnader. 

Det finns ett växande behov av särskilda undervisningsgrupper. Att möta de stora behov vissa 
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elever har är kostsamma för skolorna. Grundskolan har under hösten tagit emot 88 elever från andra 

kommuner. Flera av dessa elever har stora resursbehov vilket har varit utmanande för elevhälsa och 

andra delar av grundskolans organisation. 

Det har under året skett stora förändringar inom grundskolans ledning inklusive rektorer. Detta har 

ställt höga krav på organisationen. Grundskolan har under året bytt flera digitala system vilket har 

inneburit en ökad arbetsbelastning. 

  

Särskola 

Grundsärskolans resultat är negativt. Antalet elever har ökat under ett flertal år. I början av 2021 

fanns det 93 elever inskrivna i grundsärskolan och vid årets slut uppgick antalet till 105, en 

nettoökning med 12 barn. Lite fler än hälften av eleverna har även behov av fritidshem. 

Grundsärskolan är mycket mer personalkrävande än vanlig grundskola och det höga antalet elever i 

skola och fritids har medfört stora kostnadsökningar. Antalet elever har ökat med 35 % de senaste 

fem åren vilket resulterat i ett växande behov av både lokaler och lärverktyg. Kostnader för 

taxiresor har accelererat som en följd av fler barn, men främst på grund av att pandemin begränsat 

antal barn per taxi. Kommunen köper platser till grundsärskoleelever och då främst mot 

specialpedagogiska skolmyndigheten. Kostnaden har varit hög under flera år på grund av ett flertal 

elever med stora behov. 

Uddevalla Gymnasiesärskola är inne i en expansiv fas gällande elevantal och programstruktur. Idag 

går strax över 90 elever på gymnasiesärskolan. Till hösten 2022 startar ett nytt program upp; 

Programmet för Samhälle, Natur och Språk, som förväntas öka elevgruppen något ytterligare. 

Gymnasiesärskolan klarar att nå ett ekonomiskt positivt resultat på helheten. Elevboendet 

Malögården har haft en svag boendetillströmning i uppstart och går därför med ett underskott. Det 

förväntas dock vända under kommande budgetår. Förväntan bygger på förbättrad information om 

verksamheten i olika kanaler kopplat till LSS. Verksamheten har bjudit in till öppna hus och 

liknande, men många avvaktar med besök på grund av pandemin. Ytor där skolan syns och kan 

informera om sin verksamhet byggs nu upp digitalt. Gymnasiesärskolan klarar dock att hålla 

ekonomi i balans under 2021 som helhet under rådande omständigheter. 

Särskild utbildning för vuxna uppvisar en mindre negativ avvikelse. 

  

Gymnasieskola 

Årets resultat är negativt. Det har påverkats kraftigt av coronapandemin. Omfattande 

kompensatoriska insatser med kostnader utöver budget har behövt genomföras, exempelvis särskild 

lovundervisning (med riktade bidrag från staten), möjlighet att läsa om kurser, eftermiddagsstudier 

och arbetsplatsförlagt lärande (APL) som blev skolförlagt. Sex lärare anställdes till 
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studieverkstäderna från och med hösten. Rektorsenheterna har arbetat med omställning och minskat 

personalkostnaderna fr o m höstterminen. Elevunderlaget har minskat under året vilket inneburit 

ytterligare anpassningsbehov. Riktat statsbidrag till IM har helt upphört under året. 

Omställningsuppdraget inom IM är omfattande för 2022. 

Under året har ombyggnationer och renoveringar i samband med flytt till Norra Agneberg från 

Margretegärde gett tillkommande kostnader. Projektering pågår även för flytt av frisörlokaler till 

Östrabo Yrkes. Lokaler har anpassats på Norra Agneberg inför flytt av vissa program från 

Agneberg. Planering för fortsatta budgetanpassningar är pågående och delvis genomförda inom 

samtliga rektorsenheter. Detta beräknas sammantaget åtgärda kvarvarande obalanser 2022, såvida 

inte större planeringsavvikelser uppkommer inom elevantagningen ht-2022. 

Interkommunal ersättning samt bidrag till fristående skolenheter hålls inom budgetram. 

På grund av pandemiläget har Östraboteatern, som finansieras av externa föreställningar, ett 

underskott. 

  

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen uppvisar ett negativt utfall 

mot budget. Med anledning av minskat 

kommunbidrag och kontinuerligt minskande 

etableringsbidrag planerades för minskat 

utbildningsutbud inom gymnasiala 

yrkesutbildningar och allmänna kurser. Under 

våren äskade verksamheten 8,1 miljoner kr. 

Det beviljades och bidrog till ett bibehållet 

utbildningsutbud. Verksamheten har även fått 

2,1 miljoner kr av Skolmiljarden för att 

motverka utbildningsskulden. De medlen har 

använts till stöd inom 

yrkesutbildning, gymnasiala allmänna kurser 

samt lärlingsutbildningar. Vuxenutbildningens kostnader för Sinclair har påverkat resultatet 

negativt.  

Under året ändrades villkoren gällande statsbidrag för yrkesvux, bidraget för yrkesutbildningar i 

kombination med svenska och stöd höjdes och kravet på medfinansiering togs bort för dessa 

utbildningar. Verksamheten sökte det nya bidraget och startade även flera lärlingsutbildningar under 

hösten. 

Verksamheten har under året präglats av distansundervisning och anpassningar med anledning av 

covid-19. Måluppfyllelsen ligger på en liknande nivå som tidigare eller något lägre. Störst 
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konsekvenser har distansundervisningen haft inom svenska för invandrare med längre studietider 

som följd. Ytterligare kostnader beräknas tillkomma för utbildningsskulden 2022. 

 

Gemensam verksamhet 

Resultatet visar ett överskott med 4 mkr. Kostnader för lokalanpassningar är betydligt lägre än 

tidigare år och budget. Tillkommande pandemirelaterade kostnader och omställningskostnader för 

nytt elevadministrativt system vägs upp av lägre omkostnader och lönekostnader i övrigt. 

Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ligger på 54 % av budget och 3 av 7 projekt är klara 

under 2022. Andelen behöriga pedagoger bland lärare och förskollärare är relativt hög jämfört med 

rikssnitt. Nämnden följer särskilt upp behörighetsgraden bland pedagoger i grundskolan, där 

resultatutvecklingen är positiv. Det genomsnittliga meritvärdet bland elever som går ut nian är 

något försämrat jämfört med föregående år, men bättre än prognos för årskullen. Flickor har bättre 

meritvärde än pojkar, också över tid. Resultatspridningen mellan skolenheter är fortsatt stor. Såväl 

trygghet som studiero i nian har sjunkit de senaste mätningarna. Från och med läsåret 21/22 

genomförs egna enkäter om trygghet, trivsel och studiero i grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Barns och elevers synpunkter tas också tillvara genom exempelvis 

trygghetsvandringar, barnintervjuer, elevråd, elevskyddsombud och skolrepresentation i 

ungdomsfullmäktige. Vårdnadshavare kan jämföra skolor utifrån vissa nyckeltal via kommunens 

hemsida. 

 

Korta fakta/Nyckeltal 

Verksamhetsområde Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021 

Förskola Antal barn på förskola, kommunal regi 1666 1625 1689 1701 1699 

Pedagogisk omsorg 1–12 år Antal barn (kommunal regi) 83 69 40 40 46 

Fritidshem Antal barn i kommunalt fritidshem 2488 2484 2581 2472 2370 

Förskoleklass Antal barn i kommunal förskoleklass 592 635 639 602 604 

Grundskola 
Antal elever i kommunal grundskola 

(lägeskommun) 
5038 5225 5361 5380 5454 

Grundsärskola Antal elever i grundsärskola 86 65 75 94 104 

Gymnasieskola Antal elever i kommunal gymnasieskola 3166 3102 3041 3003 2965 

Gymnasiesärskola Antal elever gymnasiesärskola 70 53 79 88 87 

Vuxenutbildning Antal elever på Komvux inkl. sfi 2793 2841 2654 2624 2740 

Särskild utbildning för vuxna 
Antal elever på särskild utbildning för 

vuxna 
34 41 39 39 42 
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2 Avsnitt 2 

 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

2.1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat (KF ÖS 1) 

Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt, professionalitet 

(ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska 
öka 

  93 

Kommentar Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet 
(ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. Genom lärplattformar och utvecklingssamtal 
underlättas kommunikation mellan hem och skola/ förskola. Det genomförs också enkäter med såväl elever som 
vårdnadshavare om bland annat trivsel, trygghet och studiero. 

 

2.1.2 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och 

Agenda 2030 (KF ÖS 3) 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och 

utbildningsnämnden valt att integrera i den övergripande strategin att verka 

för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat. Under den har nämnden även gett ett politiskt uppdrag om 

lärande för en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s 

globala mål, samt kommunens miljömål. Samtliga verksamhetsområden 

organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en hållbar 

utveckling. 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att 
träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) (KF ÖS 3) 

Under året har förvaltningen deltagit i en process med revidering av 
överenskommelsen mellan kommunen och idéburen sektor. 
Regelbundna möten med kommunal arbetsgrupp och styrgrupp har 
hållits om IOP-initiativ som inkommit från idéburen sektor. 

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till 
biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan 
med övriga berörda nämnder och aktörer och 
samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF 
ÖS 3) 

Under 2021 har biblioteksplanen för kommande period arbetats 
fram av en arbetsgrupp med stöd av en referensgrupp. 
Biblioteksplanen har fått en reviderad tidplan och väntas gå upp i 
nämnd i februari 22. Under hösten har texten bearbetats av Kultur 
och fritid för att bli mer framåtblickande.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

   Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 
och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att starta ett lärlingscentrum, 
som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen (KF ÖS 3) 

Vuxenutbildningen och gymnasieskolan ingår i partssamarbete med 
Arbetsmarknadsavdelningen i etablerandet av Lärlingscentrum. Den 
lärlingskoordinator som anställdes på Uddevalla Vuxenutbildning 
har fått i uppdrag att processleda starten av Lärlingscentrum. 
Planering av lokaler, möbler, verksamheter och personal som ska 
arbeta på plats formas. En projektplan har tagits fram samt en 
kvalitetsmall för lärlingsutbildningars genomförande. Tidigare lång 
erfarenhet av lärlingsutbildningar inom Uddevalla gymnasieskola har 
underlättat uppstart. Vuxenutbildningen har redan under 2021 
kunnat starta integrerade lärlingsutbildningar gemensamt med 
gymnasieskolan inom ett flertal yrkesprogram. Under 2022 etableras 
Lärlingscentrum på Margretegärdeskolan. Detta skapar goda 
förutsättningar för integrerade utbildningar med gemensamt 
lokalanvändande och lärarkompetens inom yrkesutbildningar. 
Antalet lärlingar inom vuxenutbildningen planeras öka från 35 till 
110 under 2022. 

  

   Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna till ökad likvärdighet genom 
förändrad skolstruktur (KF ÖS 3) 

Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan har under året 
resulterat i ett nämndsbeslut om förändrad skolstruktur. 
Grundskolan arbetar nu med genomförandet av förändringen. 

   Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att genomföra 
verksamhetsövergripande insatser gällande 
språkinsatser med svenska som huvudspår 
(KF ÖS 3) 

Under 2021 arbetades en verksamhetsövergripande handlingsplan 
fram gemensamt i förvaltningen. Den antogs av nämnden under 
hösten och gäller för 2021–2024. Syftet är att öka 
kunskapsresultaten genom ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. En verksamhetsövergripande insats är att öka 
kompetensen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt hos all 
pedagogisk personal med start 2022. Hösten 2021 påbörjade 
Uddevalla kommun också ett samarbete kring en riktad insats på 
nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande. Det inleddes 
med en nulägesanalys av utvecklingsbehov i verksamheterna för att 
bättre möta målgruppens behov. Kompetensutveckling inom samt 
användning av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
identifierades i alla verksamhetsformer. Därtill identifierades behov 
av att förbättra kartläggning och övergångar för flerspråkiga elever 
inom flera verksamhetsformer. Arbetet resulterade i en åtgärdsplan 
med insatser, som skickades in till Skolverket under hösten. 
Skolverket godkände alla sökta insatser och beviljade medel till 
dem, däribland insatsen som utifrån språkplanen handlar om 
kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
Samarbetet med Skolverket kring insatserna pågår vt 2022-vt 2024. 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

  Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

  28,2 

Kommentar För första halvåret 2021 hade Barn och utbildning en andel inköpt ekomat (kr) på ca 27,5%, vilket är 

något under genomsnitt för kommunen som helhet. Preliminära siffror för hela 2021 ligger på 23,8% vilket ökat 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

skillnaden till kommunsnittet. Caféer och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för eftersträvar en 
hög andel ekologiska produkter. 
 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala 
fordon 

   

Kommentar 

Uddevalla gymnasieskola (Östrabo 1 och Y) arbetar för att använda laddhybridfordon och eldrivna maskiner i så hög 
utsträckning som möjligt. Gymnasieskolan använder också simulatorer för att eleverna ska lära sig hantera och köra 
maskiner energieffektivt. Flera lastbilar har miljömotorer. Lärare genomför utbildning om miljöfarliga ämnen, avgaser, 
fluorescerande växthusgaser, elbilar och hybridteknik, nya bränslen samt vätgas. Gymnasiesärskolan fasar ut de 
äldre fordonen och byter dem till elbilar eller laddhybridbilar i den takt som är möjlig, bland annat beroende på antalet 
laddplatser. Överhuvudtaget uttrycker verksamheterna antalet laddplatser/ stolpar som den stora flaskhalsen för att 
bidra till måttets målsättning. Dyra leasingavtal och brist på alternativ till fossilt för vissa fordonstyper är andra skäl till 
att inte alla fordon drivs fossilfritt. 

 

2.1.3 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna (KF ÖS 4) 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 4) 

 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där Barn och utbildning deltar med 
både tjänstepersoner och politiker. Kommunledningskontoret är 
sammankallande. 
 
Samtliga skolformer arbetar med att öka barns och elevers trygghet 
i verksamheten. Förskoleverksamheten har stort fokus på barns 
integritet, likabehandling, språkutveckling samt lärande för hållbar 
utveckling. Detta borgar för att förskolebarnen växer upp till starka, 
demokratiska medborgare. Gymnasieskolan har genomfört en enkät 
om trygghet, trivsel och studiero under hösten. Resultatet ligger till 
grund för specifika förbättringsåtgärder inom varje rektorsenhet. 
Inom Vuxenutbildningen har trygghetsskapande aktiviteter under 
året fokuserat på de utmaningar som är förenade med 
distansundervisning. Det har bland annat handlat om att skapa tillit 
och öppenhet inom elevgruppen. Elev- och studeranderåd är ett 
viktigt forum för att fånga upp elevers åsikter. En enkät om elevers 
upplevelser av diskriminering visade att det finns många fler 
upplevelser än anmälningar om diskriminering/kränkning. Detta har 
varit ett viktigt underlag vid arbetet med plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Brukarenkäter visar på mycket hög trygghet 
på vuxenutbildningen (97%). 
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2.1.4 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 

förebyggande arbete (KF ÖS 5) 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

På kommunstyrelsens initiativ har förvaltningsövergripande möten 
genomförts med fokus på det framtida drogförebyggande arbetet 
samt för att skapa en samsyn och engagemang. Ett behov av 
övergripande samordning har här uttryckts. 
 
Drogfri ungdom har anordnat ett webbinarium i samarbete med 
polisen och socialtjänst för vårdnadshavare. Tillsammans med 
Drogfri ungdom, fältgruppen och tillsynsenheten som 
sammankallades av enheten för trygghet och samhällsskydd, har 
gemensamma kunskapspaket skapats som erbjuds i respektive 
verksamhet. I en strävan att nå fler vuxna har Drogfri Ungdom gjort 
en större informationskampanj om ANDTS genom Bohusläningen 
och Ttela. Den skedde i samarbete med Trestads 
drogförebyggande samordnare och löpte under hela året. Drogfri 
Ungdom har arbetat fram en ny strategi som gäller grundskolan, 
gymnasieskolan och fritidsgårdarnas arbete. Den utgår från den 
nationella strategin samt följer Länsstyrelsens rekommendationer för 
ANDTS arbetet. 

Grundskolans drogförebyggande samordnare har genomfört den 
årliga lokala drogvaneundersökningen och arbetar utifrån resultatet 
vidare tillsammans med högstadierektorer och elevhälsa med 
riktade insatser och aktiviteter. Information på föräldramöten har 
genomförts digitalt. Aktuell information om ANDTS samt information 
och nationella kampanjer har förts ut via digitala verktyg till 
skolpersonal samt vårdnadshavare. Kampanjen tobaksfria veckan 
har genomförts digitalt. Kunskapshöjande informationsträffar om 
cannabis med ANDTS-ombuden samt socialpedagogerna har 
erbjudits och genomförts digitalt för högstadieskolorna. Uppstart för 
Drogsmart inom gymnasieskolan har skett enligt planering under 
2021. Under hösten 2021 har insatsen genomförts på Östrabo 1 och 
påbörjats på Östrabo Y. Drogsmart tas emot väl av de flesta elever. 
Vårdnadshavare har delaktiggjorts genom kommunikation via v-
klass samt en uppgift som elever fått med sig hem. Mycket av det 
drogförebyggande arbetet på gymnasieskolan har skett digitalt 
under pandemin. Digitala föreläsningar har uppskattats av föräldrar. 
Det har skett fortsatt samverkan mellan skolhusen och elevhälsan 
gällande individärenden och kontakt med behandlande 
verksamheter. Drogtestning har genomförts i flera helklasser. 
Polisen har i november genomfört hundsök i övningssyfte i 
Agnebergsskolan. Framåt arbetas för att försöka utöka detta 
samarbete. Drogförebyggande samordnare inom gymnasieskolan 
medverkade på den nationella konferensen; Förebygg.nu, i 
november 2021. Där presenterades gymnasieskolans del i FoU 
rapporten, Lokala cannabisförebyggande insatser. 
Vuxenutbildningen har en drogpolicy och handlingsplan vid 
misstanke om drogpåverkad elev, som personal och elever känner 
till. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där Barn och utbildning deltar med 
både tjänstepersoner och politiker. Kommunledningskontoret är 
sammankallande. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

En digital utbildning med Fryshuset i Verktyg för demokrati har 
hållits med kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som 
deltagare. Från Barn- och utbildning har integrationspedagog, 
kurator, rektorer och lärare deltagit. Utbildningsprogrammet hade 
som syfte att vara brottsförebyggande och behandlade bland annat 
risk- och skyddsfaktorer samt hållbara insatser. 

 

2.1.5 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering (KF ÖS 6) 

Barn- och utbildningsnämnden har, utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategi om en trygg 

och jämlik skola, utformat en nämndsstrategi för att hitta och genomföra nya, mer flexibla och 

effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera 

verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. En omfattande digitalisering av 

undervisning och tjänster pågår och satsningar på automatisering görs. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan (KF ÖS 6) 

Under hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att 
heltidsanställning ska vara norm för alla verksamheter i Uddevalla 
kommun. Alla tillsvidareanställningar ska vara på heltid och 
deltidsanställningar ska successivt gå över till heltid. 
På Barn och utbildningsförvaltningen är 92,7% (1809/1952) av de 
tillsvidareanställda också anställda på heltid (december 2021). 

  Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
vidareutveckla mobila team för att motverka 
psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder (KF ÖS 6)

 

Under perioden september till november så har TSI-teamet 
Magneten arbetat med metodutveckling och utveckling av de 
arbetsprocesser som ska prövas på pilotskolorna. Under perioden 
november-december påbörjades de operativa arbetet med ärenden 
identifierade av pilotskolorna och Magneten i samarbete. Arbetet 
med ärenden har startat på ett positivt sätt och i nuläget är fem 
ärenden igång. I processen där Magneten arbetade tillsammans 
med pilotskolornas elevhälsoteam i samband med identifierande av 
ärenden så identifierades också kvalitetsfrågor i skolornas 
elevhälsoarbete vilket innebar lokalt utvecklingsarbete. Samarbetet 
mellan Magneten och pilotskolorna är mycket positivt. 
Satsningen på att vidareutveckla mobila team är delfinansierad av 
hälsopolitiska rådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneten – nytt förvaltningsövergripande team 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Sjukfrånvaro Korttid % R12    

Kommentar 

Korttidsfrånvaro R12 för 201201–211130 för Barn- och utbildningsnämnden 3,38%. Detta är en minskning från 2020 
(3,91%), men en ökning från 2,49% 2019. De högre sjuktalen 2020–21 bedöms sammanhänga med pandemin. 

Högst sjukfrånvaro var det i förskolan; 5,02%, följt av grundskolan på 3,78% för R12. Såväl gymnasieskola som 
vuxenutbildning har låg sjukfrånvaro. Vuxenutbildningen har dock ställts inför stora omställningsbehov vilket kan 
skapa oro och eventuell sjukskrivning. Förskoleverksamheten arbetar fokuserat med arbetsmiljön och minskad 
sjukfrånvaro, vilket dock inte syns i statistiken än. Pandemin har också varit en faktor. Av tillsvidareanställd personal 
är gruppen med högst långtidssjukfrånvaro 60+, och med högst korttidsfrånvaro personal upp till 29 år. Detta behöver 
analyseras ytterligare och olika insatser kommer att behövas för de olika grupperna. I grundskolan har 
korttidsfrånvaron legat stabilt på runt 4%. Kvinnors korttidsfrånvaro har minskat något medan männens har ökat 
ganska mycket jämfört mellan T2 och T3. De som är upp till 39 år gamla har en högre frånvaro än de som är äldre. 
Jämfört med året innan syns en minskning på ca 0,5% som med stor sannolikhet beror på vaccination mot Covid. 
 
Ett antal yrkesgrupper har en korttidsfrånvaro på mer än 5%. Av de större yrkesgrupperna gäller det förskollärare, 
barnskötare och stödassistenter. Detta speglar till stor del att vissa personalgrupper inte haft möjlighet att arbeta på 
distans under pandemin. 

 

 

2.1.6 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat (KF ÖS 7) 

Arbetet som görs inom ramen för denna 

strategi spänner över flera av 

kommunfullmäktiges övergripande 

strategier. God utbildning lägger grunden 

för Uddevalla kommun som en självklar 

tillväxtmotor och ett mer tryggt och 

hållbart Uddevalla. Barn- och 

utbildningsnämndens fokus på lärande 

för hållbar utveckling bidrar till en 

hållbar ekonomisk, ekologisk och social 

utveckling. Barn och utbildning har 

under perioden fortsatt arbetet för ett 

helhetsgrepp kring barnens/ elevernas 

hela skolgång, från förskola till 

gymnasieskola/vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och 

ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på alla nivåer inklusive med 

nämnden. Arbetssättet borgar för bättre analys, mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse, 

utveckling av arbetssätt samt bättre samutnyttjande av gemensamma resurser.  

Ett beslut om ny skolstruktur inom grundskolan har fattas under året. Uddevalla kommun har ingått 

avtal med extern entreprenör för att säkerställa en god lokalförsörjning och byggen av förskolor och 

skolor har inletts. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt 
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inklusive digitalisering och automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala 

lösningar för undervisning som alternativ eller komplement till skolförlagd verksamhet. För att 

säkra kompetensförsörjningen och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker partsgemensamt 

utvecklingsarbete. Fokus är här på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, rekrytering och 

arbetsmiljö. Implementering av kommunens modell för systematiskt arbetsmiljöarbete pågår också. 

En ny förstelärarorganisation är under implementering. 

Nämndstrategier Kommentar 

Åtgärder för förändring och 
förbättring vidtas på alla nivåer i 
organisationer när problem 
synliggörs genom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Rätt beslut om 
åtgärd fattas på rätt nivå. 

Samtliga verksamhetsformer arbetar med att utveckla sina SKA-processer. Det 
leder till en allt tydligare struktur för beslutsfattande, analys samt 
genomförande och uppföljning av åtgärder på alla nivåer och en styrkedja som 
hänger ihop bättre. Förstelärare har anställts och har nu en aktiv del i det 
systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. 
 
På förvaltningsledningsnivå har fokus varit på kvalitet och likvärdighet i 
verksamhetsformernas redovisning av resultat, nulägesanalys och åtgärder, 
utvecklad analys på förvaltningsgemensam nivå, väl fungerande 
resultatdialoger samt att utveckla former för genomförande av 
förvaltningsgemensamma åtgärder. 
 
Förskoleverksamhetens systematiska kvalitetsarbete bygger på personals och 
rektorers dokumenterade reflektioner. Formulär och stödmaterial har 
reviderats, vilket bedöms gynna både praktiskt arbete och förståelse. 
Resultatdialog i rektorsgruppen innebär hög delaktighet vilket stärker 
styrkedjan. Pågående insatser bedöms som framgångsrika och kommer att 
fortgå. 
 
Grundskolans ledningsgrupp genomför ett utvecklingsarbete av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Att styra det systematiska kvalitetsarbetet än 
mer kommer att ge en större likvärdighet. Bland annat satsas det på mer 
genomtänkta frågor och förbättrad analyskompetens. Kvalitetsdialoger kommer 
att genomföras med enheter med liknande förutsättningar. Det ger rektorerna 
möjligheter till ett kollegialt lärande. 
 
En gemensam mötesstruktur har införts i gymnasieskolan med rullande 
schema för systematiskt kvalitetsarbete, SKA, arbetsplatsträffar, APT och 
verksamhetsmöten/arbetsgrupper. Den nya organisationen av förstelärare har 
verkställts. Fokus för förstelärare är systematiskt kvalitetsarbete inom 
respektive rektorsenhet. Nyckeltal är inlagda i gymnasieskolans årshjul och 
efterfrågas nu från alla rektorsenheter för att öka enhetligheten i 
rapporteringen. Effekter av åtgärder efterfrågas också. Nyckeltalen, liksom 
kursutvärderingar och trygghetsenkäter, ska ligga till grund för enheternas 
analys. 
 
I verksamhetsplanen för 2021 planerade Vuxenutbildningen att fokusera på att 
kvalitetssäkra SKA-processerna. Ett led i kvalitetssäkringen har varit en ny 
struktur för kvalitetsarbetet, där alla enheter arbetar enligt samma modell vad 
gäller dokumentation, resultatdialoger och uppdrag/ åtgärder. 
Resultatdialogerna håller nu hög kvalitet och upplevs givande för alla parter. 
Sedan hösten deltar förstelärare på resultatdialoger inom sin enhet med rektor, 
utvecklare och verksamhetschef. Från och med hösten 2021 arbetar och 
rapporterar även studie- och yrkesvägledning och administration enligt SKA-
modellen. 
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Hitta och genomföra nya, mer 
flexibla och effektiva arbetssätt och 
arbetsformer, nya och innovativa 
sätt att samverka och organisera 
verksamheten i syfte att 
effektivisera och nå högre 
måluppfyllelse. 

 

Distansundervisningen och behov av distansmöten har lett fram till ökad 
kompetens inom digitala metoder, både bland personal och elever. Den har 
medfört positiva effekter såsom större transparens i undervisningen, tätare 
avstämningar och uppföljningar för personal, digital kompetensutveckling, 
möjligheter till fjärrundervisning, att spela in delar av lektioner, individualiserat 
stöd, fler e-tjänster samt effektivare administration. Det har också medfört 
negativa effekter såsom bekymmer med bristande studiero och motivation, 
otillräckligt stöd och oro för ökad psykisk ohälsa hos högstadieelever. 
Distansundervisning har generellt sett inte medfört sämre kunskapsresultat. 
Utvärdering med elever av distansundervisning har gjorts och kompensatoriska 
insatser har satts in med goda resultat. Fjärrundervisning i modersmål är igång 
i stor omfattning och säljs även till andra kommuner. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen är i en utvecklings- och införandefas av 
beslutsstödet. Ett nytt elevadministrativt system har införts. Alla 
verksamhetsformer utom gymnasieskolan använder nu ett gemensamt 
frånvarosystem (modul i elevsystemet). En förstudie för förvaltningsgemensam 
lärplattform kommer under våren att genomföras med deltagare från alla 
verksamhetsformer. Nya e-tjänster arbetats kontinuerligt fram. 
 
En ny förstelärarorganisation är under implementering. Grundskolans 
ledningsorganisation har omorganiserats och en ökad samverkan mellan 
gymnasieskolan och Vuxenutbildningen har inletts. Inom förskolan pågår 
arbete för att stärka förskollärarnas ansvar och likvärdighet i Uddevallas 
kommunala förskolor. 
 

Arbeta för att upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, både för 
framtida och nuvarande 
medarbetare. Rätt förutsättningar 
ska skapas för behöriga pedagoger 
att kunna ägna sig åt sitt 
kärnuppdrag. 

Utifrån kommunbeslut om ny struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
har förvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete på samtliga nivåer. Syftet är att 
skapa en bra arbetsmiljö för samtliga medarbetare, med goda möjligheter till 
delaktighet och inflytande. Ett välfungerande arbetsmiljöarbete ökar 
möjligheterna att rekrytera och att behålla personal. Förvaltningen har fortsatt 
det partsgemensamma arbetet utifrån det centrala avtalet HÖK 21. Arbetet har 
fokuserat på lärares arbetstid/ tjänsteplanering, organisation, arbetssätt, 
rekrytering, arbetsmiljö samt transparenta processer. En 
förvaltningsgemensam förstelärarorganisation har införts under året. 
Grundskolan har i samverkan med övriga verksamhetsområden ett 
systematiskt arbete kring VFU. 
 
Förskolan fokuserar på arbetsmiljö och pedagogisk utveckling. 
Utvecklingsenheten stöttar enheterna med kompetensutveckling, handledning 
och konsultation. Tillgång till specialkompetenser möjliggör stöd i vardagen. 
Personalens möjligheter att söka pedagogiska utvecklingsuppdrag är en del i 
att skapa en utmanande, intressant och kompetenshöjande verksamhet. 
 
Grundskolans samarbete med Högskolan Väst på AIL (arbetsintegrerad 
lärarutbildning) har fortsatt. 13 lärarstudenter arbetar i grundskolan samtidigt 
som de studerar på Högskolan Väst, med lön och studielön. Syftet är att göra 
läraryrket mer attraktivt. Grundskolan fortsätter på förvaltningens uppdrag den 
interna skolledarutbildningen "Morgondagens skolledare" med 16 lärare från 
alla verksamhetsformer. Ett extra avslutningstillfälle förläggs vt 22 för att 
underlätta rekrytering till vakanta rektorstjänster. 
 
En ny gemensam mötesstruktur har införts inom gymnasieskolan. En 
tjänstefördelningsmodell som beskriver lärares arbete utifrån tid med elev 
(undervisning, handledning) samt tid utan elev har vidareutvecklats. Flera 



 Verksamhetsberättelse 2021 16 (25) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 
 

 

Nämndstrategier Kommentar 

insatser genomförs under läsåret 2021/22 för att utveckla gymnasieskolans 
kompensatoriska uppdrag för elever i behov av stöd. Bland annat har tjänstetid 
för lärare inom Sv, Eng, Ma avsatts till studieverkstad. Där kan elever kan läsa 
om kurser samt få löpande stöd inom sina gymnasiekurser. Till detta 
tillkommer även den alternativa studievägen. Möjliga effekter över tid är ökad 
andel elever med gymnasieexamen samt färre avhopp. 
 
Utifrån ökad samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
behöver förutsättningar för gemensam personal ses över. Detta gäller dels 
lärartjänster, dels samverkan mellan specialistfunktioner och andra 
gemensamma funktioner. 
 
 

Arbeta för en lokalförsörjning i 
balans och bättre användning och 
samutnyttjande av lokaler, samt 
utforma framtida lokaler till 
moderna, flexibla lärmiljöer utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. 

På totalen finns fortsatt stora utmaningar kopplat till lokalförsörjning. I 
kommunens lokalförsörjningsgrupp deltar nu både förvaltningens lokalstrateg 
och verksamhetsstrateg. När verksamhetsperspektivet lyfts in i ett tidigt skede 
av lokalplaneringen ökar möjligheterna att utforma flexibla och hållbara 
lärmiljöer. 
 
Balansen mellan behov och tillgängliga förskoleplatser ser olika ut i olika 
områden i kommunen. Enligt befolkningsprognosen ökar inte det totala antalet 
förskolebarn de närmaste åren. Lokaler som varit i behov av ersättning längre 
tid, är i så akuta behov att verksamheten anpassar genom minskat antal barn 
på enheten eller flytt av barngrupper. Det finns planer för ersättningslokaler 
men takten är lägre än önskat. 
 
Nämndsbeslut om förändrad skolstruktur innebär att grundskolan förbereder att 
Sandersdal blir F-3 enhet och Unneröd blir 4–6 enhet. Byggnationen av 
Ramneröd är försenad vilket påverkar strukturförändringens takt. Norgården F-
6 kommer flytta in i Herrestadsskolans lokaler. Ändrade kapacitetsmått för 
grundskolans enheter skapar bättre lokalförutsättningar. Arbete med en 
geografiskt samlad särskola samt att fasa ut provisoriska lokaler fortsätter. 
Samarbetet med Hemsö, bland annat kring byggnation av grundskola och 
förskola i Ljungskile, fortgår. Ljungskileeleverna kommer att evakueras till 
andra lokaler i området under byggnationen. Till Forshällaskolan har 
paviljonger beställts. Grundskolan har tillsatt tjänst med uppdrag gällande 
lokaler och lärmiljöer. 
 
Gymnasieskolans något sänkta elevprognos innebär att befintliga lokaler i stort 
sett räcker till. Dock behövs anpassning av lokaler. Gymnasieskolan har tillförts 
tidigare HCB-lokaler, vilket underlättar lokalförsörjningen. Digitala arbetssätt 
har ökat möjligheterna att arbeta med studierna i och utanför klassrummet. 
Inom samtliga gymnasiehus finns nu inredda studiemiljöer. 
Introduktionsprogrammen; IM, håller på att flytta till Agneberg. 
Lokalsegregationen mellan IM och nationella program är därmed bruten. 
Samverkan med vuxenutbildningen gällande lokalanvändande, 
schemaläggning och utrustning utvecklas. Såväl lokaler som yrkeslärare 
samutnyttjas på ett effektivt sätt inom yrkesutbildningarna. 
 
Vuxenutbildningen har under året arbetat med strategisk lokalutveckling. En 
åtgärd har varit beslut om att flytta verksamhet till Margretegärde för att minska 
externa hyreskostnader. 
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 Rapportera en sammanfattning av 
nulägesanalysen av kunskapsresultat/ 
måluppfyllelse, trygghet och studiero. 
Identifierade problem, orsaker till problem samt 
vilka åtgärder och insatser som formulerats 
ska framgå. Uppföljning och utvärdering av 
insatser ska rapporteras. Om behov finns av 
stöd från huvudmannen för att åtgärda ett 
problem som identifierats i det systematiska 
kvalitetsarbetet ska detta framgå.  

Nuläge kunskapsresultat/ måluppfyllelse: Det befarades att 

pandemin med medföljande distansundervisning skulle påverka 
kunskapsresultat från grundskola till vuxenutbildning negativt. Så 
har inte skett i någon större utsträckning. Grundskolan har ett lägre 
resultat gällande såväl meritvärde från 9:an som behörighetsgrad till 
gymnasiets yrkesprogram jämfört med 2020, men resultatet är ändå 
betydligt bättre än vad som tidigare prognosticerats för årskull 05. I 
de flesta ämnen är resultaten bättre för flickor än för pojkar. Andel 
med gymnasieexamen inom fyra år har sjunkit något, men efter 
sommarskola förbättrades resultatet. 10 av 12 program har enligt 
gymnasieskolans egen statistik en ökad andel med 
gymnasiebehörighet. Vuxenutbildningens måluppfyllelse för 
kunskapsresultat ligger på liknande nivåer som tidigare, men dock 
med förlängda studietider inom flera utbildningar. Implementering av 
språkplan fortsätter inom förskolan. Arbetet med att följa varje 
enskilt barns utveckling och lärande har startat, vilket har gett goda 
resultat redan i uppstartsfas. På förvaltningsgemensam nivå pågår 
en översyn av nyckeltal och möjligheten att följa progression genom 
skolsystemet. En språkplan har tagits fram. 
 
Nuläge trygghet och studiero: Verksamhetsgemensamma enkäter 

har genomförts inom grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning under hösten. Förutsättningar finns nu för en 
systematisk uppföljning även på verksamhets- och förvaltningsnivå. 
Resultaten för trygghet och trivsel anges vara på en hög nivå. 
Studieron är relativt hög inom gymnasieskola och vuxenutbildning 
men inte är lika god inom grundskolan. Den stora elevtalsökningen 
till grundsärskolan har i nuläget negativ påverkan på elevernas 
arbetsmiljö. Förskolan frågar återkommande vårdnadshavare om 
barnen upplevs trygga i verksamheten. Resultatet på frågan visade 
3,4 på en 4-gradig skala. 
 
Förbättringsarbete för att åtgärda identifierade problem: Det 

finns ett behov av att skapa samsyn kring vad som kännetecknar 
god studiero samt systematiskt arbeta för att förbättra den. En 
nulägesanalys kring förutsättningar för nyanlända och flerspråkigas 
lärande har resulterat i framskrivna insatser inom språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, kartläggning, bedömning och 
övergång samt resursfördelning utifrån behov. Några av dessa 
insatser ingår i en åtgärdsplan som tagits fram inför en flerårig 
insats i samarbete med Skolverket. Systematiska insatser för att 
förbättra undervisningen och måluppfyllelsen i grundskolan har visat 
sig ge snabb positiv påverkan på måluppfyllelsen. Exempel på detta 
är den effektfulla riktade speciallärarinsatsen på högstadiet med 
intensifierat stöd till elever med betyg F i matematik. Då 
distansundervisning fungerat bra för många elever inom 
Vuxenutbildningen, kommer hybridlösningar att fortsätta användas. 
Kompensatoriska insatser och riktat stöd har fortsatt användas inom 
såväl gymnasieskola som vuxenutbildning för högre måluppfyllelse. 
Gymnasieskolans kompensatoriska arbete under 2021 har fått 
avsedd effekt genom bättre resultat än förväntat och förbättrat 
resultat efter sommarskola. Lovskolan under höstlovet var inte lika 
omfattande som lovskolor under våren 2021. Lärare som anställts 
inom studiestöd har förstärkt skolhusens stöd till elever inom främst 
ämnena engelska, matematik, svenska. Den långsamma 
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progressionen för vissa elever inom sfi föranledde en insats med 
mindre grupper och ökade förväntningar och handledning från 
lärare. Detta ledde till att 17/20 elever fick godkända betyg. Inom 
studieväg 2 har fokusgrupper införts, där elever får extra 
undervisning i att skriva. Inom förskolan fortsätter arbetet med 
språkutvecklande arbetssätt och språkplanen och ett arbete med att 
följa enskilda barns utveckling i högre utsträckning har inletts. 
 
Behov av stöd från huvudman: Gymnasieskolan behöver fortsätta 

att prioritera elever i behov av stöd och kompensatoriska insatser 
som syftar till att öka andel elever som når gymnasieexamen. 
Engelska lyfts som ett problemområde som behöver prioriteras tidigt 
i elevernas utbildning. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

Uppdraget samordnas av Kultur och fritidsförvaltningen, som 
påbörjade ett omtag med uppdraget under hösten 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att fr o m 2022 införa 
ett mått på ungas psykiska ohälsa, som utgår från svar på den årligt 
genomförda elevhälsoenkäten. Den genomförs med alla elever i 
årskurs 4, 8och 1 på gymnasiet och är fr o m läsår 2020/21 digital.  
På detta sätt kan den psykiska ohälsan bland unga följas 
systematiskt. 

 

  Beskriv vilket stöd och vilka 
samarbetsformer utbildningen bidrar med för 
att bedriva undervisning som främjar en hållbar 
utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s 
globala hållbarhetsmål som är relaterade till 
utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 2. 
Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad 
behöver utvecklas?  

Samtliga verksamhetsområden arbetar aktivt med lärande för en 
hållbar utveckling. Skolans styrdokument, kommunens miljömål 1; 
om att inspirera och motivera till en hållbar utveckling, samt miljömål 
2; om att underlätta resurssnål konsumtion, samt målen i Agenda 
2030, är vägledande för detta arbete. Uppdraget ska harmoniera 
med nämndens uppdrag om systematiskt kvalitetsarbete. Det finns 
en insikt i verksamheterna om att hållbar utveckling behöver 
genomsyra all undervisning. 
 
Förskolans rektorsgrupp arbetar med kompetenshöjning genom 
kollegialt lärande. Utveckling av lärande för hållbar utveckling 
behandlas återkommande. Grundskolorna arbetar löpande med 
lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån styrdokumenten. Stort 
fokus ligger på att skapa handlingskraft och framtidstro hos 
eleverna. I en tid med ökad psykisk ohälsa är detta angeläget för 
hela samhället. Flertalet skolor arbetar med de globala målen. Ett 
formativt arbetssätt har ökat elevernas delaktighet och inflytande i 
undervisningen. Tematiskt arbetssätt med exempelvis allemansrätt, 
återvinning och återbruk återkommer i miljöundervisningen. Vissa 
enheter har ett tydligare uttalat arbete med hållbar utveckling än 
andra. En ökad likvärdighet ses som ett förbättringsområde. 
Gymnasieskolans kurser har lärande för hållbar utveckling tydligt 
inskrivna. Det blir särskilt tydligt inom ämnen såsom naturkunskap 
och samhällskunskap, yrkesämnen och inriktningsämnen. Under 
senare år har arbetet med hållbar utveckling främst skett på 
rektorsenheterna. Gymnasieskolans lokalgrupp kommer att arbeta 
fram uppdaterade gemensamma rutiner gällande återvinning och 
avfallshantering. Uddevalla gymnasieskola är FN-skola, vilket 
innebär ett starkt fokus på FN och mänskliga rättigheter. På 
Vuxenutbildningen arbetar gruppen för hållbar utveckling för att få in 
perspektivet hållbar utveckling i undervisningen. Som stöd har ett 
årshjul upprättats, med fyra teman per år: värdegrund, konsumtion, 

Erica och Lise-lott har gett ut en egen bok om 

hållbar utveckling 
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Vuxrundan och Håll Sverige Rent. Exempel på vad som genomförts 
under året är projekt för återbruk av kläder, skräp-bingo, projekt och 
film ”Plast i havet”, tema bostad: energiförbrukning, strandstädning, 
ecodriving samt värdegrundsvecka. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer (KF ÖS 6)  

 

 

Ett aktivt arbete med att utveckla distansundervisning och digital 
undervisning har skett inom alla skolformer inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Efterhand under pandemin har 
verksamheterna blivit bättre på att anpassa undervisningen till olika 
behov, så att elever i behov av stöd kunnat få det. Kompensatoriska 
insatser har också genomförts med goda resultat. Tjänster för 
gruppindelning, individuell handledning med mera har börjat 
användas. 
Förvaltningen är i en utvecklings- och införandefas av beslutsstödet. 
Ett mål är att kunna extrahera ut data för frånvaro kopplat till 
kunskapsutvecklingen för eleven. Förvaltningen undersöker också 
möjligheten att minska matsvinnet i måltidsverksamheten genom 
daglig frånvarosammanställning. Det elevadministrativa systemet är 
nu i full drift för samtliga skolformer. Gymnasiet är dock fortsatt kvar 
med sin frånvaro/närvaro i systemet Vklass. En förstudie för 
förvaltningsgemensam lärplattform kommer under våren att 
genomföras med deltagare från alla fyra verksamhetsformer. 
Nya e-tjänster arbetats kontinuerligt fram. En målsättning är att 
försöka samla likartade e-tjänster på en gemensam sida för att 
underlätta för vårdnadshavare. 
Förskolan har med framgång provat teams-samtal mellan olika 
barngrupper. All personal har nu personliga verktyg, vilket kommer 
att påverka utvecklingen av digitala processer positivt. 
 
Google Workspace for Education, ”Enterprise” har testats på ett 
antal enheter inom grundskolan (Enheten för Flerspråkighet och 
Integration, högstadieskolor) med goda erfarenheter. Planen är att 
alla pedagoger på högstadiet ska använda systemet, främst för att 
kunna genomföra plagiatkontroll på elevarbeten. För att 
systematiskt kunna följa årskullars trygghet och studiero på en 
övergripande nivå, planeras för att använda enkätverktyget 
BEngaged. Gymnasieskolans omfattande erfarenheter av 
distansundervisning bidrar till utveckling av digital undervisning. 
Möjligheter utvecklas för elever att ta del av undervisning i 
klassrummet från annan plats (fjärrundervisning). Lektioner kan 
också komma att spelas in. Både tid och resande kan effektiviseras 
inom APL – yrkeslärare kan genomföra del av arbetsplatsbesök som 
digitala möten. Gymnasieskolan satsar från VT 2022 på att anställa 
en IT-pedagog med riktat uppdrag att driva utvecklingen av det 
digitala lärandet. Vuxenutbildningens distansundervisning under 
pandemin har lett till ökad digital kompetens hos både elever och 
lärare, vilket fortsätter ge effekter även när distansundervisning inte 
längre tillämpas. Flera projekt för ökad digitalisering av 
administrativa processer pågår. I juni startades en fördjupad 
samverkan med gymnasiet då vuxenutbildningens och gymnasiets 
ledningsgrupper träffades. Samverkan har fortsatt under hösten. Ett 
behov av digitaliserad kunskapsbedömning i samband med 
antagningsprocessen är lyft till IT-styrgruppen. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga nämnder uppnå 
maximalt samutnyttjande av lokaler för alla 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 
6) 

I kommunens lokalförsörjningsgrupp deltar sedan augusti 2021 
både lokalstrateg och verksamhetsstrateg från Barn- och 
Utbildningsförvaltningen. När både lokal- och 
verksamhetsperspektiv lyfts in i ett tidigt skede av kommunens 
lokalplanering ökar möjligheterna att utforma flexibla och hållbara 
miljöer där flera verksamheter kan samutnyttja lokaler. För de 
grundskolor som planeras och byggs i nuläget är en framtida flexibel 
användning av lokalerna samt ett effektivt utnyttjande av ytor 
grundförutsättningar som tas med redan när arkitekter börjar rita 
förslag. 
Samverkan mellan Uddevalla gymnasieskola och vuxenutbildningen 
när det gäller lokalanvändning är under utveckling. 
Introduktionsprogrammen; IM, flyttar från och med våren 2021 till 
Agneberg och lokalintegreras därmed inom ett gymnasiehus med 
nationella program. Den tidigare lokalsegregationen är därmed 
bruten. Eleverna kommer nu att mötas i vardagen i skolan vilket 
kommer och gynna såväl språkutveckling som kulturell integration. 
Under kommande år kommer dessa effekter att följas. 

 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, 
ska öka 

226,7 207,4 216,9 

Kommentar 

  

Period Resultat totalt Resultat kvinna Resultat man Måluppfyllelse 

2021 216,9 226,7 207,4 99 

2020 218,8 237,6 202,6 103 

2019 212,4 218 206,8 97 

2018 218,6 234,1 203,5 107 

2017 205,2 218,6 193,7 97 

 
Måttets målsättning nås inte. 
Årskull 2005 har under läsåret, på grund av sin förhållandevis låga prognosticerade behörighet, haft stora insatser för 
att höja densamma. De olika 7–9-skolorna har tagit fram lokala handlingsplaner för särskild stöttning av årskullen. 
Under grundskolans fjärrundervisning, i början av 2021, har årskullen prioriterats och haft skolförlagd undervisning 
förutom två veckor efter sportlovet. Dessa insatser har påverkat behörigheten och meritmedelvärdet.  

Meritmedelvärdet prognostiserades till minst 215 poäng, men hamnade glädjande nog 216,9 poäng, Årskull 2006 
hade vt-21 ett meritmedelvärde på 217,9. Prognosen för årskullen är 223 poäng, vilket är strax över riksgenomsnittet.  

 

 

 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
ska öka 

85,3 82,3 83,7 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 

Kommentar 

Andel anges i procent nedan 

  

Period Resultat totalt Resultat kvinna Resultat man Måluppfyllelse 

2021 83,7 85,3 82,3 100 

2020 83,7 84,7 82,8 103 

2019 81,3 79,2 83,3 99 

2018 82,1 85,4 78,9 101,1 

2017 81,2 83,9 78,9 94,4 

 

 
Resultatet är oförändrat; 83,7% av eleverna i årskurs 9 uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram efter 
vårterminens slut. 
Prognosen tidigare under 2021 var att målsättningen med måttet förmodligen inte skulle kunna uppfyllas. De åtgärder 
som planerades VT20 och genomfördes i årskull 2005 läsåret 20/21 gav ett gott resultat. Behörigheten höjdes med 
11,1 procentenheter jämfört med vad höstterminens resultat indikerade. Efter sommarskolan steg behörigheten till 
87,2%, vilket var 1,4 procentenheter över föregående årskull. 
När utmaningarna för årskull 2005 identifierades, efter betyget HT i åk 8, låg den prognosticerade behörigheten på 
68,7%. Den sjönk ytterligare efter betyget VT åk 8 till 65,8%. 
Sedan en tid tillbaka analyserar grundskolan årskullarnas progression istället för att bara jämföra årskullarna med 
varandra. 
 

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka 

78,28 71,4 74,78 

Kommentar. Andel anges i procent nedan. 

Period Resultat totalt Resultat kvinna Resultat man Måluppfyllelse 

2021 74,8 78,3 71,4 97,4 

2020 76,8 78,6 75,2 103,7 

2019 74,1 73,6 74,7 96,5 

2018 76,8 77,4 76,2 102,5 

2017 74,9 79,6 70,2 98,6 

 

 
Måttets målsättning nås inte. 
Måttet Gymnasieexamen inom fyra år minskar något enligt officiell statistik. Den egna uppföljningen med egen statistik 
visar att andelen av avgångseleverna som avgår med gymnasieexamen är kvar på samma nivå och på vissa program 
något högre än föregående år. Vid statistik på avgångselever tas inte hänsyn till hur många år eleverna gått på 
gymnasiet, därav skillnaden. 
 
Under hösten 2021 har tillförts en ökad bemanning inom studiestöd. Lärarna inom studiestöd arbetar inom ämnena 
matematik, svenska och engelska. Lovskola genomfördes under höstlovet, vecka 44. Det har organiserats omkurser 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

samt möjlighet till stöd och handledning. Varje lärare har i sin tjänst timmar att använda till studiestöd/handledning. 
Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i behov av stöd och insatser som syftar till att öka andel elever 
som når gymnasieexamen. De kompensatoriska insatserna som genomförts 2021 behöver fortsätta. Fokus att så 
många som möjligt ska nå gymnasieexamen. 
 
Engelska lyfts som ett problemområde inom både Introduktionsprogrammen och nationella program. Projektet 
Nyanländas lärande (Skolverket) syftar till en åtgärdsplan för språkutvecklande arbetssätt, men utöver detta behöver 
engelska prioriteras tidigt i elevers utbildning. 
 
 

 Elevers trygghet och studiero ska öka    

Kommentar Resultatet för måttet är oförändrat. Det bygger på svar på frågor om trygghet respektive studiero i 

Skolinspektionens enkät i årskurs 9, som genomfördes vårterminen 2020. Nya siffror för måttet kommer först efter 
vårterminen 2022, men det kommer att finnas interna underlag varje läsår. 

Statistik från Skolinspektionens Skolenkäter visar följande: 

Tabellen nedan visar andelen % som har studiero på lektionerna:  

Målgrupp 2016 2018 2020 

Elever åk 5 76% 77 % 80 % 

Elever åk 9 58% 62 % 53 % 

Elever åk 2, 
gymnasieskola 

75 % 72 % 74 % 

Vuxenutbildningen (egen 
enkät med samma frågor 
och svarsalternativ) 

91% 92% 94% 

 
Nedan tabell visar andel % som känner sig trygga i skolan:  

 

Målgrupp 2016 2018 2020 

Elever åk 5 92 % 90 % 90 % 

Elever åk 9 81 % 78 % 72 % 

Elever åk 2, 
gymnasieskola 

89 % 88 % 85 % 

Vuxenutbildningen (egen 
enkät med samma frågor 
och svarsalternativ) 

92% 92% 93% 

 

 
Utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamhetsformer för att förbättra arbetet med och därmed resultatet för 
trygghet och studiero, samt för att kunna göra en bättre analys för förvaltningen som helhet. 
 
Att mäta barns trygghet i förskolan är ett utvecklingsområde. Det mått verksamheten använt har bestått i obligatoriska 
frågor på utvecklingssamtal som vårdnadshavare, barn och personal besvarat tillsammans. Frågorna finns kvar som 
obligatoriskt moment. Dock gör rektorerna numera en samlad bedömning av trygghetsvandringar, barnintervjuer, 
sociogram, observationer och utvecklingssamtalsfrågorna. Vårdnadshavare får nu frågan om barnet upplevs tryggt i 
förskolan återkommande. Det ger en bättre bild av hur barnen har det på förskolan. Det kan dock upplevas svårare att 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

jämföra, då redovisningen består av text. 
 
Genom grundskolegemensam trygghetsenkät kan elevers samlade upplevelse av trivsel, trygghet och studiero 
synliggöras. Eleverna upplever god trivsel och trygghet på sina skolor. Studieron upplevs däremot vara sämre redan 
från årskurs 1. I jämförelse med nationell statistik ligger studiero-måttet högre i årskurs 5, men lägre i årskurs 9. 
Arbete kring studiero behöver lyftas för att skapa samsyn vad studiero är och vad som kännetecknar god studiero 
samt systematiskt arbeta för att förbättra den. 
 
Gymnasieskolan har använt en omarbetad gymnasiegemensam enkät för Trygghet och studiero under hösten 
2021.Tre frågor redovisas i denna uppföljning. 
95% av eleverna svarar att de känner sig trygga under sin skoldag. 90% av eleverna anger att det inte finns platser 
som känns otrygga. De 10% elever som svarar att det finns otrygga platser är fördelade på samtliga skolhus. 94% av 
eleverna upplever en god eller okej studiero i klassrummet. 5,7% av eleverna, jämnt fördelat mellan tjejer och killar, 
upplever en mindre god studiero. 
En analys görs på varje rektorsenhet samt övergripande för gymnasieskolan. Varje rektorsenhet identifierar otrygga 
platser och sätter in åtgärder. I analysen framgår att gymnasieskolans tillgång till matsalar behöver stärkas. Det är 
särskilt tydligt på Agneberg, som lyfts fram utifrån trängsel och köbildning till matsalen. En utökning av kapacitet av 
Sinclairs matsal skulle underlätta då ett antal program från våren 2022 flyttar in i Sinclairhuset (Norra Agneberg). 
Kompetensutveckling för lärare kring Ledarskap i klassrummet har genomförts under ht 2021 som syftar till ökad 
studiero. Nytt serviceavtal med Sveriges Elevkårer är tecknat. I avtalet ingår utbildning av elevskyddsombud. Nya 
möbler med fler studieplatser finns nu i skolhusen. 
 
Vuxenutbildningen brukarenkät från oktober 2021 visar på en fortsatt hög trygghet, studiero och trivsel på över 90% 
av de svarande. En majoritet av dem som svarar på enkäten är kvinnor. 

 Behöriga pedagoger ska inte minska    

Kommentar Måttets målsättning nås. 
Måttet avser andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola, avser läsår och mäts i oktober. 
Officiell statistik visar följande för de olika skolformerna:  

Skolform 
Läsår 
16/17 

Läsår 
17/18 

Läsår 
18/19 

Läsår 
19/20 

Läsår 
20/21 

Trend 
(senaste 
året) 

Trend (5 
år) 

Förskola 54 49 51 52 50 -2 -4 

Grundskola 80,9 83,8 83,4 84,7 85,8 1,1 4,9 

Fritidshem 54 55 54 53 52 -1 -2 

Grundsärsk
ola 

78 86,6 86,6 86,6 95,4 8,8 17,4 

Gymnasies
kola 

84,7 87,8 90,8 89,7 88,8 -0,9 4,1 

Gymnasies
är 

92,7 89,2 81 83,5 79,9 -3,6 -12,8 

Vuxenutbild
ning 
exklusive 
SFI 

75,1 73,7 78,7 80 82 2 6,9 

SFI 71 76,4 85,2 83,4 83,2 -0,2 12,2 

 
Samtliga verksamhetsformer rapporterar om en relativt hög behörighetsgrad bland lärarna och förskollärarna i 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

förhållande till rikssnitt. Nyanställningar av nyutexaminerade lärare har skett. 
 
Arbete pågår för att vara en attraktiv arbetsgivare genom bland annat partsgemensamt arbete kring lärares arbetstid, 
organisation och arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. Gymnasieskolan satsar extra på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att nå och behålla god arbetsmiljö. Det satsas på arbetsintegrerat lärande för studenter, 
anställning av lärarassistenter och utveckling av försteläraruppdragen i alla verksamhetsformer. En 
förvaltningsgemensam intern skolledarutbildning genomförs av grundskolan. Förskolan fokuserar på arbetsmiljö och 
pedagogisk utveckling, samt stöttar enheterna med en rad kvalificerade stödfunktioner. Vuxenutbildningen strävar 
efter att lyfta bort administrativa uppgifter från lärarna. Gymnasieskolan har underlättat en hög grad av distansarbete, 
vilket lyfts fram som viktigt för personalen i resultatdialogerna. 
 
Förskoleverksamheten ligger på en hög nivå jämfört riket. Närheten till lärosäten är en framgångsfaktor, och av det 
som verksamheten själv kan påverka är förskolans utvecklingsenhet viktig. Olika karriärvägar såsom sökbara 
pedagogiska utvecklingsuppdrag innebär utmaningar och kompetenshöjning. 

  

 Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska 
öka 

  54 

Kommentar Realiseringsgraden är 54% av helårsbudgeten för investeringar. Tre objekt är under byggnation: 
Ramnerödsskolan, Skansens förskola samt Blekets (före detta Killingens) förskola. Bokenäs förskola, Dalabergs 
förskola och Äsperöds förskola är under projektering. 

 

2.1.7 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 

utbildning (KF ÖS 8) 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 

integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 

och förbättrade studieresultat. I det systematiska kvalitetsarbetet sätter nämnden samt 

förvaltningens verksamheter mål och nyckeltal, som bland annat innefattar elevers fullföljande av 

utbildningar (behörighet till gymnasiet, gymnasieexamen inom 4 år, behörighet till högskolestudier 

mm) och andel som är i studier eller arbete efter avslutad utbildning. Nämnden har också beslutat 

om uppdrag till plan Integration 2030 kring språkplan, skolstruktur samt lärlingscentrum. 

 

2.1.8 Övriga övergripande strategier 

2.1.8.1 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan (KF ÖS 2) 

2.1.8.2 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara (KF ÖS 9) 

2.1.8.3 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och 

turism (KF ÖS 10) 

2.1.8.4 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke (KF ÖS 11) 
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2.1.9 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i 
uppdrag att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan 
(KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige 
utifrån flerårsplan 2020–2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal 
barn i barngrupperna 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i 
uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare. 
 
En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk 
omsorg i syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar 
i Uddevalla. Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats 
varför det ursprungliga uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har 
resulterat i utökning med en dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till 
fortsatt verksamhet i de tre nuvarande grupperna, under förutsättning att 
vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 
uppdrag att rekrytera fler 
lärarassistenter (KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att rekrytera fler 
lärarassistenter 
 
Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd 
lärarassistent. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 
uppdrag att bibehålla lågt antal barn 
i barngrupperna (KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att bibehålla lågt 
antal barn i barngrupperna. 
 
Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. 
Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre 
barngrupper är väl implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på 
statsbidraget. 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr BUN 2022/00090 4 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog februari 2022 

Sammanfattning 

Resultatdialog genomförs mellan barn och utbildningsnämnden och barn och 

utbildningsförvaltningen 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2021 årsbokslutet 

 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna resultatdialogen  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-01-25 Dnr BUN 2022/00090 

  

 

Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren  

Telefon 0522-69 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog februari 2022 

Sammanfattning 

Resultatdialog genomförs mellan barn och utbildningsnämnden och barn och 

utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2021 årsbokslutet 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna resultatdialogen 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren  

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg  

Skickas till 

 



Förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete, årsbokslut 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 
  



Barn- och utbildningsnämnden, Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, årsbokslut 2021 2(55) 

Innehållsförteckning 

1 SKA-mått .............................................................................................................................. 3 

2 SKA-uppdrag ....................................................................................................................... 8 

2.1 SKA-uppdrag Barn- och utbildningsnämnden T3 2021 ..............................................................8 

2.2 SKA-uppdrag förskola T3 2021 ..................................................................................................9 

2.3 Uppföljning av övergripande läroplansmål för förskolan............................................................9 

2.4 Fördjupad beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete ...........................................11 

2.5 SKA-uppdrag grundskolan T3 2021 ..........................................................................................15 

2.6 Uppföljning av övergripande läroplansmål för förskoleklass, grundskola, fritidshem och 

grundsärskola .............................................................................................................................15 

2.7 Fördjupad beskrivning av grundskolans systematiska kvalitetsarbete ......................................18 

2.8 Fördjupad beskrivning av grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete ..................................26 

2.9 Fördjupad beskrivning av fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete ...................................28 

2.10 SKA-uppdrag gymnasieskolan T3 2921 ....................................................................................32 

2.11 Uppföljning av övergripande läroplansmål för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan .........33 

2.12 Fördjupad beskrivning av gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete ................................33 

2.13 Fördjupad beskrivning av gymnasiesärskolans systematiska kvalitetsarbete ............................39 

2.14 SKA-uppdrag Vuxenutbildningen T3 2021 ..............................................................................42 

2.15 Uppföljning av övergripande läroplansmål ...............................................................................43 

2.16 Fördjupad beskrivning av vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete ............................44 

2.17 SKA-uppdrag förvaltningschef T3 2021 ...................................................................................49 

2.18 Fördjupad beskrivning av förvaltningsledningens systematiska kvalitetsarbete .......................50 

 

  



Barn- och utbildningsnämnden, Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, årsbokslut 2021 3(55) 

1 SKA-mått 

Mått 

Resu
ltat 
totalt 
2020 

Resu
ltat 
kvin
na 
2020 

Resu
ltat 
man 
2019 

Riket 
2020 

Kommentar 

Elevers 
genomsnittli
ga 
meritvärde/b
etygspoäng, 
ska öka 

218,8 237,6 206,8 219,5
5 

2021 

 

  

Period 
Resultat 
totalt 

Resultat 
kvinna 

Resultat 
man 

Måluppf
yllelse 

2021 216,9 226,7 207,4 99 

2020 218,8 237,6 202,6 103 

2019 212,4 218 206,8 97 

2018 218,6 234,1 203,5 107 

2017 205,2 218,6 193,7 97 

 

 
Måttets målsättning nås inte. 
Årskull 2005 har under läsåret, på grund av sin 
förhållandevis låga prognosticerade behörighet, haft stora 
insatser för att höja densamma. De olika 7-9-skolorna har 
tagit fram lokala handlingsplaner för särskild stöttning av 
årskullen. Under grundskolans fjärrundervisning, i början av 
2021, har årskullen prioriterats och haft skolförlagd 
undervisning förutom två veckor efter sportlovet. Dessa 
insatser har påverkat behörigheten och meritmedelvärdet. 
Meritmedelvärdet prognostiserades till minst 215 poäng, men 
hamnade glädjande nog 216,9 poäng, Årskull 2006 hade vt-
21 ett meritmedelvärde på 217,9. Prognosen för årskullen är 
223 poäng, vilket är strax över riksgenomsnittet.  
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Mått 

Resu
ltat 
totalt 
2020 

Resu
ltat 
kvin
na 
2020 

Resu
ltat 
man 
2019 

Riket 
2020 

Kommentar 

Elever i åk. 
9 som är 
behöriga till 
yrkesprogra
m , ska öka 

83,7 84,7 83,3  Tertial 3 2021 

 

  

Period 
Resultat 
totalt 

Resultat 
kvinna 

Resultat 
man 

Måluppf
yllelse 

2021 83,7 85,3 82,3 100 

2020 83,7 84,7 82,8 103 

2019 81,3 79,2 83,3 99 

2018 82,1 85,4 78,9 101,1 

2017 81,2 83,9 78,9 94,4 

 

 
 
Resultatet är oförändrat; 83,7% av eleverna i årskurs 9 
uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram efter 
vårterminens slut. 
Prognosen tidigare under 2021 var att målsättningen med 
måttet förmodligen inte skulle kunna uppfyllas. De åtgärder 
som planerades VT20 och genomfördes i årskull 2005 
läsåret 20/21 gav ett gott resultat. Behörigheten höjdes med 
11,1 procentenheter jämfört med vad höstterminens resultat 
indikerade. Efter sommarskolan steg behörigheten till 87,2%, 
vilket var 1,4 procentenheter över föregående årskull. 
När utmaningarna för årskull 2005 identifierades, efter 
betyget HT i åk 8, låg den prognosticerade behörigheten på 
68,7%. Den sjönk ytterligare efter betyget VT åk 8 till 65,8%. 
Sedan en tid tillbaka analyserar grundskolan årskullarnas 
progression istället för att bara jämföra årskullarna med 
varandra. 
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Mått 

Resu
ltat 
totalt 
2020 

Resu
ltat 
kvin
na 
2020 

Resu
ltat 
man 
2019 

Riket 
2020 

Kommentar 

Gymnasieel
ever med 
examen 
inom 4 år, 
kommunala 
skolor, ska 
öka 

76,81 78,57 74,66  Tertial 3 2021 

 

Period 
Resultat 
totalt 

Resultat 
kvinna 

Resultat 
man 

Måluppf
yllelse 

2021 74,8 78,3 71,4 97,4 

2020 76,8 78,6 75,2 103,7 

2019 74,1 73,6 74,7 96,5 

2018 76,8 77,4 76,2 102,5 

2017 74,9 79,6 70,2 98,6 

 

 
Måttets målsättning nås inte. 
Måttet Gymnasieexamen inom fyra år minskar något enligt 
officiell statistik. Den egna uppföljningen med egen statistik 
visar att andelen av avgångseleverna som avgår med 
gymnasieexamen är kvar på samma nivå och på vissa 
program något högre än föregående år. Vid statistik på 
avgångselever tas inte hänsyn till hur många år eleverna gått 
på gymnasiet, därav skillnaden. 
 
Under hösten 2021 har tillförts en ökad bemanning inom 
studiestöd. Lärarna inom studiestöd arbetar inom ämnena 
matematik, svenska och engelska. Lovskola genomfördes 
under höstlovet, vecka 44. Det har organiserats omkurser 
samt möjlighet till stöd och handledning. Varje lärare har i sin 
tjänst timmar att använda till studiestöd/handledning. 
Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i 
behov av stöd och insatser som syftar till att öka andel elever 
som når gymnasieexamen. De kompensatoriska insatserna 
som genomförts 2021 behöver fortsätta. Fokus att så många 
som möjligt ska nå gymnasieexamen. 
 
Engelska lyfts som ett problemområde inom både 
Introduktionsprogrammen och nationella program. Projektet 
Nyanländas lärande (Skolverket) syftar till en åtgärdsplan för 
språkutvecklande arbetssätt, men utöver detta behöver 
engelska prioriteras tidigt i elevers utbildning. 
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Elevers 
trygghet och 
studiero ska 
öka 

62,5    Tertial 3 2021 

Resultatet för måttet är oförändrat. Det bygger på svar på 
frågor om trygghet respektive studiero i Skolinspektionens 
enkät i årskurs 9, som genomfördes vårterminen 2020. Nya 
siffror för måttet kommer först efter vårterminen 2022, men 
det kommer att finnas interna underlag varje läsår. 

Statistik från Skolinspektionens Skolenkäter visar följande: 

Tabellen nedan visar andelen % som har studiero på 
lektionerna:  

Målgrupp 2016 2018 2020 

Elever åk 5 76% 77 % 80 % 

Elever åk 9 58% 62 % 53 % 

Elever åk 2, 
gymnasiesk
ola 

75 % 72 % 74 % 

Vuxenutbild
ningen 
(egen enkät 
med samma 
frågor och 
svarsalterna
tiv) 

91% 92% 94% 

 

 
 
Nedan tabell visar andel % som känner sig trygga i skolan:  
 

Målgrupp 2016 2018 2020 

Elever åk 5 92 % 90 % 90 % 

Elever åk 9 81 % 78 % 72 % 

Elever åk 2, 
gymnasiesk
ola 

89 % 88 % 85 % 

Vuxenutbild
ningen 
(egen enkät 
med samma 
frågor och 
svarsalterna
tiv) 

92% 92% 93% 

 

 
Utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamhetsformer 
för att förbättra arbetet med och därmed resultatet för 
trygghet och studiero, samt för att kunna göra en bättre 
analys för förvaltningen som helhet. 
 
Att mäta barns trygghet i förskolan är ett utvecklingsområde. 
Det mått verksamheten använt har bestått i obligatoriska 
frågor på utvecklingssamtal som vårdnadshavare, barn och 
personal besvarat tillsammans. Frågorna finns kvar som 
obligatoriskt moment. Dock gör rektorerna numera en 
samlad bedömning av trygghetsvandringar, barnintervjuer, 
sociogram, observationer och utvecklingssamtalsfrågorna. 
Vårdnadshavare får nu frågan om barnet upplevs tryggt i 
förskolan återkommande. Det ger en bättre bild av hur 
barnen har det på förskolan. Det kan dock upplevas svårare 
att jämföra, då redovisningen består av text. 
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Mått 

Resu
ltat 
totalt 
2020 

Resu
ltat 
kvin
na 
2020 

Resu
ltat 
man 
2019 

Riket 
2020 

Kommentar 

 
Genom grundskolegemensam trygghetsenkät kan elevers 
samlade upplevelse av trivsel, trygghet och studiero 
synliggöras. Eleverna upplever god trivsel och trygghet på 
sina skolor. Studieron upplevs däremot vara sämre redan 
från årskurs 1. I jämförelse med nationell statistik ligger 
studiero-måttet högre i årskurs 5, men lägre i årskurs 9. 
Arbete kring studiero behöver lyftas för att skapa samsyn vad 
studiero är och vad som kännetecknar god studiero samt 
systematiskt arbeta för att förbättra den. 
 
Gymnasieskolan har använt en omarbetad 
gymnasiegemensam enkät för Trygghet och studiero under 
hösten 2021.Tre frågor redovisas i denna uppföljning. 
95% av eleverna svarar att de känner sig trygga under sin 
skoldag. 90% av eleverna anger att det inte finns platser som 
känns otrygga. De 10% elever som svarar att det finns 
otrygga platser är fördelade på samtliga skolhus. 94% av 
eleverna upplever en god eller okej studiero i klassrummet. 
5,7% av eleverna, jämnt fördelat mellan tjejer och killar, 
upplever en mindre god studiero. 
En analys görs på varje rektorsenhet samt övergripande för 
gymnasieskolan. Varje rektorsenhet identifierar otrygga 
platser och sätter in åtgärder. I analysen framgår att 
gymnasieskolans tillgång till matsalar behöver stärkas. Det är 
särskilt tydligt på Agneberg, som lyfts fram utifrån trängsel 
och köbildning till matsalen. En utökning av kapacitet av 
Sinclairs matsal skulle underlätta då ett antal program från 
våren 2022 flyttar in i Sinclairhuset (Norra Agneberg). 
Kompetensutveckling för lärare kring Ledarskap i 
klassrummet har genomförts under ht 2021 som syftar till 
ökad studiero.Nytt serviceavtal med Sveriges Elevkårer är 
tecknat. I avtalet ingår utbildning av elevskyddsombud. Nya 
möbler med fler studieplatser finns nu i skolhusen. 
 
Vuxenutbildningen brukarenkät från oktober 2021 visar på en 
fortsatt hög trygghet, studiero och trivsel på över 90% av de 
svarande. En majoritet av dem som svarar på enkäten är 
kvinnor. 
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2 SKA-uppdrag 

2.1 SKA-uppdrag Barn- och utbildningsnämnden T3 2021 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem 

som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

Nuläge kunskapsresultat/ måluppfyllelse: Det befarades att pandemin med medföljande 

distansundervisning skulle påverka kunskapsresultat från grundskola till vuxenutbildning 

negativt. Så har inte skett i någon större utsträckning. Grundskolan har ett lägre resultat 

gällande såväl meritvärde från 9:an som behörighetsgrad till gymnasiets yrkesprogram 

jämfört med 2020, men resultatet är ändå betydligt bättre än vad som tidigare prognosticerats 

för årskull 05. I de flesta ämnen är resultaten bättre för flickor än för pojkar. Andel med 

gymnasieexamen inom fyra år har sjunkit något, men efter sommarskola förbättrades 

resultatet. 10 av 12 program har enligt gymnasieskolans egen statistik en ökad andel med 

gymnasiebehörighet. Vuxenutbildningens måluppfyllelse för kunskapsresultat ligger på 

liknande nivåer som tidigare, men dock med förlängda studietider inom flera utbildningar. 

Implementering av språkplan fortsätter inom förskolan. Arbetet med att följa varje enskilt 

barns utveckling och lärande har startat, vilket har gett goda resultat redan i uppstartsfas. På 

förvaltningsgemensam nivå pågår en översyn av nyckeltal och möjligheten att följa 

progression genom skolsystemet. En språkplan har tagits fram. 

 

Nuläge trygghet och studiero: Verksamhetsgemensamma enkäter har genomförts inom 

grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning under hösten. Förutsättningar finns nu för en 

systematisk uppföljning även på verksamhets- och förvaltningsnivå. Resultaten för trygghet 

och trivsel anges vara på en hög nivå. Studieron är relativt hög inom gymnasieskola och 

vuxenutbildning men inte är lika god inom grundskolan. Den stora elevtalsökningen till 

grundsärskolan har i nuläget negativ påverkan på elevernas arbetsmiljö. Förskolan frågar 

återkommande vårdnadshavare om barnen upplevs trygga i verksamheten. Resultatet på 

frågan visade 3,4 på en 4-gradig skala. 

 

Förbättringsarbete för att åtgärda identifierade problem: Det finns ett behov av att skapa 

samsyn kring vad som kännetecknar god studiero samt systematiskt arbeta för att förbättra 

den. En nulägesanalys kring förutsättningar för nyanlända och flerspråkigas lärande har 

resulterat i framskrivna insatser inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 

kartläggning, bedömning och övergång samt resursfördelning utifrån behov. Några av dessa 

insatser ingår i en åtgärdsplan som tagits fram inför en flerårig insats i samarbete med 

Skolverket. Systematiska insatser för att förbättra undervisningen och måluppfyllelsen i 

grundskolan har visat sig ge snabb positiv påverkan på måluppfyllelsen. Exempel på detta är 

den effektfulla riktade speciallärarinsatsen på högstadiet med intensifierat stöd till elever med 

betyg F i matematik. Då distansundervisning fungerat bra för många elever inom 

Vuxenutbildningen, kommer hybridlösningar att fortsätta användas. Kompensatoriska insatser 

och riktat stöd har fortsatt användas inom såväl gymnasieskola som vuxenutbildning för högre 

måluppfyllelse. Gymnasieskolans kompensatoriska arbete under 2021 har fått avsedd effekt 

genom bättre resultat än förväntat och förbättrat resultat efter sommarskola. Lovskolan under 

höstlovet var inte lika omfattande som lovskolor under våren 2021. Lärare som anställts inom 

studiestöd har förstärkt skolhusens stöd till elever inom främst ämnena engelska, matematik, 
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svenska. Den långsamma progressionen för vissa elever inom sfi föranledde en insats med 

mindre grupper och ökade förväntningar och handledning från lärare. Detta ledde till att 17/20 

elever fick godkända betyg. Inom studieväg 2 har fokusgrupper införts, där elever får extra 

undervisning i att skriva. Inom förskolan fortsätter arbetet med språkutvecklande arbetssätt 

och språkplanen och ett arbete med att följa enskilda barns utveckling i högre utsträckning har 

inletts. 

 

Behov av stöd från huvudman: Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i 

behov av stöd och kompensatoriska insatser som syftar till att öka andel elever som når 

gymnasieexamen. Engelska lyfts som ett problemområde som behöver prioriteras tidigt i 

elevernas utbildning. 

 

2.2 SKA-uppdrag förskola T3 2021 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem 

som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

 

Arbetet med barns integritet är förankrat på alla enheter, implementeringen fortgår och arbetet 

knyts ihop med förskolans strategiska jämställdhetsplan. Arbetssättet och jämställdhetsplanen 

behöver vidareutvecklas och bli en tydligare och naturlig del av likabehandlingsarbetet. Det 

pågår arbete med att skapa en hållbar samtyckeskultur som en del i det våldspreventiva 

arbetet. Medvetenheten hos personalen har ökat, både om barn som rättighetsbärare, om 

uppdraget i förskolan och om läroplanen. Arbetet med läroplanen fortsätter utifrån de 

prioriterade målen. 

 

Implementeringen av språkplanen fortsätter, liksom fokuset på språkutvecklande arbetssätt. 

Till det kommer arbetet med att kartlägga-följa-stödja-dokumentera varje enskilt barns 

expanderande utveckling och lärande, vilket enheterna redan i uppstartsfasen vittnar om har 

gett goda resultat. 

 

 

2.3 Uppföljning av övergripande läroplansmål för förskolan 

Normer och värden 

Likabehandlingsarbetet har sammanfogats med det systematiska kvalitetsarbetet vilket lett till 

ett tydligare fokus kring arbetet med barns trygghet och studiero. 

Den Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling som formuleras per enhet 

beskriver tydligt det förebyggande arbete mot kränkning och mot alla 

diskrimineringsgrunderna. Det främjande arbetet behöver i högre grad grundas i vars och ens 

förhållningssätt. 

Arbetet med att undersöka barns upplevelser och uppfattningar av diskriminering genom 

boksamtal, pågår på samtliga enheter. Detta arbete har skapat möjlighet för barnen att göra sin 

röst hörd och för pedagoger att fånga och beakta barnens röster i likabehandlingsarbetet. 
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Lärande för hållbar utveckling 

Rektorerna har god kunskap om lärande för hållbar utveckling och de olika dimensionerna. 

Enheternas olika förutsättningar och behov innebär att arbetet med dimensionerna inom LHU 

varierar stort. Genom kollegialt lärande i rektorsgruppen förväntas medvetenhet om varandras 

arbete och likvärdigheten öka. 

Lärande för hållbar utveckling – exempel ur verksamheternas redovisningar 

Socialt  Ekologiskt Ekonomiskt 

Förskolans jämställdhetsplan Kretslopp Normkreativitet 

Delaktighet och inflytande Odling och kompostering Måltidspedagogik 

Språkutvecklande arbetssätt Allemansrätt Digitala resurser 

Demokratiska lärmiljöer Återvinning Återbruk 

  

Barns delaktighet och inflytande 

Alla enheter arbetar med utveckling av lärmiljöerna i betydelse av förhållningssätt och 

bemötande, i en strävan att i mindre utsträckning befinna sig i en moralistisk miljö. 

Medvetenheten hos personalen har ökat, både om barn som rättighetsbärare, om uppdraget i 

förskolan och om läroplanen. Metoden med boksamtal bidrar till att barnens röster och 

upplevelser blivit synliga. 

Kompetensen på enheterna är olikvärdig kring syn på läroplansuppdraget, barnsyn och 

förhållningssätt. De kompetensutvecklingsinsatser som genomförts har inte internaliserats i 

tillräcklig hög grad i verksamheten, vilket medför upplevelse av stress hos personalen. 

Följden blir att personalens arbete med omsorg, utveckling och lärande tar sin utgångspunkt i 

personlig erfarenhet än teoretisk kunskap omsatt i praktik. 

Förskola och hem 

Arbetet med Barns introduktion i förskola har under året utvecklats. I slutet av året tillfördes 

ytterligare stödmaterial för enheterna, för att vårdnadshavares kunskap och förståelse för 

verksamheten ska bli mer likvärdig. Detta innebär också att förskoleverksamheten kan 

utvärderas av vårdnadshavare på ett tydligare sätt. 

Hur nöjda vårdnadshavare är med verksamheten frågar verksamheten om via enkät 

återkommande. Enkäten reviderades under hösten, vilket innebär att resultaten mäts i en 4-

gradig skala. De frågor som ställs är om vårdnadshavare har förtroende för den personal de 

möter, om de får information om barnets vardag, om de får information om barnets 

utveckling, om de är nöjda med verksamheten och om de upplever att barnet är trygg på 

förskolan. Högst värden får frågorna om förtroende och om barnet upplevs tryggt, där 

resultatet är 3,4. Lägst resultat - 2,8 - visar om vårdnadshavare får information om barnets 

utveckling. Detta är liknande tidigare resultat, och har föranlett dels att introduktionen för 

barn i förskolan förbättrats, och dels att en utvärdering utifrån introduktionen kommer att 

skapas, för vårdnadshavares ökade delaktighet. 

Övergång och samverkan 

Plan för övergång och mottagande är reviderad och förankrat i rektorsgruppen. 

Implementeringen av det nya överlämningsdokumenten som visar på kontinuitet och 

progression, behöver förankras. Övergång för barn i behov av särskilt stöd har väl fungerande 

rutiner. 
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Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Förskoleverksamheten följer det systematiska kvalitetsarbetet med prioriterade målområden 

och mål, kontinuerligt genom medarbetarnas veckoreflektioner och genom verksamhetens 

redovisningar tertialvis i kvalitetsuppföljningssystemet. Verksamhetsledningen följer arbetet 

kontinuerligt genom stickprov på arbetslags och rektorers dokumentation samt i de 

resultatdialoger som genomförs i verksamheten. Dokumentation på alla nivåer sker mer 

stringent, vilket också tydliggör resultat och utvecklingsbehov. 

Förskollärares ansvar i undervisningen 

Pedagogernas planerade och spontana undervisningsinsatser i förskolan utvecklas ständigt, 

och svårigheten att särskilja vad som är en undervisningsinsats från pedagogen och vad som 

är en inlärningseffekt hos barnet behöver bli tydligare. En del i det arbetet är att kartlägga-

följa-stödja-dokumentera varje enskilt barns expanderande utveckling och lärande. 

Undervisningsbegreppet får allt större fäste, men behöver fortsatt problematiseras för ökad 

effektivitet. 

Rektors ansvar 

En organisationsförändring som innebär ett närmare och tydligare ledarskap till stöd för 

rektorer genomfördes januari 2021 och har inneburit en hög medvetenhet hos rektorerna, inte 

bara om sitt eget arbete utan också om varandras. Rektorers pedagogiska ledarskap kommer 

fortsatt vara i fokus. Arbetet för likvärdig förskola bygger bland annat på rektorers kollegiala 

lärande under ledning av sektionschef. 

 

2.4 Fördjupad beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd – Trygghet och studiero 

Arbetet med barns integritet är förankrat på alla enheter, implementeringen fortgår och arbetet 

knyts ihop med förskolans strategiska jämställdhetsplan. Arbetssättet och jämställdhetsplanen 

behöver vidareutvecklas och bli en tydligare och naturlig del av likabehandlingsarbetet. Det 

pågår arbete med att skapa en hållbar samtyckeskultur som en del i det våldspreventiva 

arbetet. Kompetensen i verksamheten om det grundläggande synsättet kring barn som 

rättighetsbärare behöver öka. 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd - kunskapsresultat 

Språkutvecklande arbetssätt har fått spridning och används framför allt i rutinsituationer på 

förskolan, men behöver utvecklas till ett förhållningssätt som genomsyrar hela utbildningen. 

Det är stor variation både mellan och inom förskolor. Metoden med boksamtal bidrar till att 

barnens röster blivit synliga. För att möta alla barns språkliga förutsättningar behöver 

personalen ställa höga förväntningar på barnen, likväl som att rektorer behöver ställa höga 

förväntningar på personalen. Genom att barnen får olika kommunikationsmöjligheter ökar 

deras inflytande, dvs de får möjlighet att påverka utbildningen och undervisningen. 

Nulägesanalys 

Trygghet och studiero 

Arbetet med barns integritet visar fortfarande på goda effekter gällande barns trygghet och 

studiero, dock finns tecken på att pedagogerna har otillräcklig med kunskap om barns 
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rättigheter och vuxnas skyldigheter att infria barns rättigheter. Spridningen av arbetet med 

barns integritet är förankrat på alla enheter, och implementeringen pågår. Arbetssättet behöver 

vidareutvecklas och bli en tydligare och naturlig del av likabehandlingsarbetet. Det pågår ett 

arbete med att skapa en hållbar samtyckeskultur som en del i det våldspreventiva arbetet och 

en uppväxt fri från våld. Vårdnadshavares delaktighet i likabehandlingsarbetet behöver öka 

eftersom de har en avgörande faktor för barns trygghet. Arbete pågår bland annat med 

utveckling av den så kallade "nöjdhetsenkäten", men också med utvärdering av 

verksamhetens övriga arbete, för ökad delaktighet. I enkäten tyder vårdnadshavares svar på att 

barnen upplevs ganska trygga i verksamheten av vårdnadshavarna. Resultatet på frågan om 

trygghet visade 3,4 på en 4-gradig skala. 

De obligatoriska trygghetsmomenten utförs i hög grad, men analysen från de olika delarna är 

inte i tillräckligt hög grad utgångspunkt för den planering som sedan skrivs fram i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med Vem-böckerna som metod för att få syn på barns 

egna upplevelser och uppfattningar om diskrimineringsgrunderna, förankrades bland personal 

och rektorer under vårterminen 2021 och implementeras under läsåret 2021/22. Barns 

möjligheter till att utveckla förståelsen för hur de olika diskrimineringsgrunderna är kopplat 

till barns rättigheter, påverkas av att utbildningen inklusive den fysiska miljön inte alltid 

organiseras utifrån alla barns behov, intressen och önskemål. 

Förskoleverksamheten genomför kontinuerliga barnhälsomöten på enheterna där rektor och 

några representanter från förskolan tillsammans med specialpedagog, lyfter och reflekterar 

kring hur man på bästa möjliga sätt kan möta barn med särskilda behov och barn som oroar. 

På barnhälsomöten framkommer att pedagoger tillsammans med rektorer oroas för barn, utan 

att göra orosanmälningar. Det är en svår gränsdragning, och förskoleverksamheter 

jobbargenerellt nära vårdnadshavare. Återkommande genomgångar behövs i rektorsgruppen 

och på enheterna kring vad som är skillnad på tillbud och skador, vad som är en kränkning 

och när en orosanmälan behöver göras, för att höja kompetensen generellt. 

Utifrån forskning om mindre barngrupper samt tidigare dokumenterade framgångsfaktorer i 

verksamheterna, vet vi att mindre barngrupper främjar barns trygghet och studiero. För 

rektorerna är det dock en ekonomiskfråga, vilken försvårats avförändringar i statsbidrag. 

Kunskapsresultat 

Det senaste årets insatser kring språkutvecklande arbetssätt har fått spridning och används 

framför allt i rutinsituationer på förskolan. Det språkutvecklande arbetssättet är ett 

förhållningsätt som ska genomsyra hela utbildningen, men det finns fortfarande en stor 

variation avseende likvärdigheten mellan och inom förskolor. Kompetensutvecklingsinsatser 

gällande (T)AKK genomförs kontinuerligt vilket har ökat personalens kunskap om verktyget, 

men det behöver användas på ett mer aktivt och medvetet sätt i hela utbildningen. Genom att 

barnen får olika kommunikationsmöjligheter ökar deras inflytande, dvs de får möjlighet att 

påverka utbildningen och undervisningen. 

Arbetet med att dela in barngrupperna i mindre grupper, har visat sig skapa goda 

förutsättningar för barnen att få komma till tals och sätta ord på sina tankar och åsikter, i 

interaktion med lyhörda pedagoger. I undervisningen har pedagogerna delat in barnen i 

mindre grupper för att bättre kunna möta varje barns behov vid boksamtalen. Metoden med 

boksamtal bidrar till att barnens röster blivit synliga i till exempel arbetet mot diskriminering 

och annan kränkande behandling. 

På det norra området har observationer gjorts vilka visar på att barnen till viss del saknar 

verktyg/har inte förmågan att uttrycka sig av olika skäl, till exempel har de inte utvecklat det 

svenska språket. Behovet av att arbeta med flerspråkighet har identifierats inom flera 
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geografiska områden, där vikten av att arbeta med flerspråkighet även på det förskolor där 

enstaka barn med annat modersmål vistas, lyfts fram. För att möta alla barns språkliga 

förutsättningar behöver personalen ställa höga förväntningar på barnen oavsett vilket 

geografiskt område de vistas i. 

Problemformuleringar 

De problem som skrivs fram i rektorernas analys av enheternas SKA har fortfarande sin grund 

i 

- otillräcklig kunskap om hur en hållbar samtyckskultur skapas, om betydelsen av anmälan 

om tillbud, skador, kränkningar eller oro för barn och om det språkutvecklande arbetssättet. 

- att förutsättningarna för barnen inte är likvärdig då den fysiska miljön inte alltid tillgodoser 

alla barns behov och intressen, barns möjlighet att påverka undervisningen och utbildningen 

varierar, personalens förväntningar är låga på vissa förskolor, 

- analysen av de obligatoriska trygghetsmomenten ligger inte alltid till grund för den 

planering som sedan skrivs fram i det systematiska kvalitetsarbetet. 

- att personalens språkstimulerande arbetssätt där de agerar goda språkliga förebilder i lek, i 

interaktion tillsammans med barnen och i vardagen generellt, behöver utvecklas. 

Orsaker till problem 

Kompetensen på enheterna är olikvärdig kring syn på läroplansuppdraget, barnsyn och 

förhållningssätt. De kompetensutvecklingsinsatser som genomförts har inte internaliserats i 

tillräcklig hög grad i verksamheten, vilket medför upplevelse av stress hos personalen. 

Följden blir att personalens arbete med omsorg, utveckling och lärande tar sin utgångspunkt i 

personlig erfarenhet än teoretisk kunskap omsatt i praktik. 

Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats 
Bakgrund/problem/orsak
) 

Mål(vad vi i 
ett senare 
skede antar 
ska hända 
genom att 
målet nås) 

Start- och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avslutad
) 

Fortsatt systematisk 
kompetensutvecklin
g 

Barns delaktighet behöver 
öka. Den dolda läroplanen 
härskar. 

Ökad 
medvetenhet 
och högre 
kompetens 
bland 
personalen, 
vilket bidrar 
till bättre 
förutsättninga
r för barnen 

 avslutad 

Implementering av 
språkplanen och 
fokus på 
språkutvecklande 
arbetssätt 

Förståelsen för skillnaden 
mellan språk och 
kommunikation och 
uppdraget behöver öka 

Ökad 
likvärdighet, 
trygga barn 
och barns 
förutsättninga
r för 
skolframgång 
ska öka. 

 avslutad 
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Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

Kompetensutvecklingen under året har bland annat varit kopplat till likabehandling och hur 

barns upplevelser ska bli synliga. Genom framför allt arbetet med boksamtalen har barns 

delaktighet ökat, men det är ett arbete som fortsätter. Medvetenheten hos personalen har ökat, 

både om barn som rättighetsbärare, om uppdraget i förskolan och om läroplanen. 

Implementeringen av språkplanen fortsätter, liksom fokuset på språkutvecklande arbetssätt. 

Till det kommer arbetet med att kartlägga-följa-stödja-dokumentera varje enskilt barns 

expanderande utveckling och lärande, vilket redan i uppstartsfasen gett goda resultat. 

Både boksamtalen utifrån diskrimineringsgrunderna och kartläggningen av enskilda barns 

expanderande utveckling och lärande, har implementerats under 2021 och utvärderingarna 

som görs under 2022 kommer att bli mycket intressanta. 

Nya insatser 

Reviderad åtgärdsplan  

Insats 
Bakgrund/problem/orsa
k) 

Mål(vad vi i 
ett senare 
skede antar 
ska hända 
genom att 
målet nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avsluta
d) 

Fokus på Lpfö18 
kap 1 i 
kompetensutvecklin
g och dokumentation 

Värdegrundsarbetet tar 
inte sin utgångspunkt i ett 
barnrättsbaserat 
förhållningssätt, där 
samtyckeskulturen är 
central. 

Barns 
trygghet, 
delaktighet 
och 
utveckling 
ökar. 

 pågående 

Kollegialt lärande 
kring barns språk- 
och 
kunskapsutveckland
e arbetssätt. 

Personalens 
språkstimulerande 
arbetssätt där de agerar 
goda språkliga förebilder i 
lek, i interaktion 
tillsammans med barnen 
och i vardagen generellt, 
behöver utvecklas. 

Ökad 
likvärdighet, 
trygga barn 
och barns 
förutsättninga
r för 
skolframgång 
ökar. 

 pågående 

  

Stöd från huvudman 

Personalen i Förskoleverksamheten är huvudsakligen schemalagd i barngrupp. Den lilla tid 

utanför barngruppen (enligt avtal har förskollärare 6 timmar/vecka och barnskötare ingen 

annan tid än APT) är problematiskt, då det försvårar både kompetenshöjning, systematik och 

likvärdighet. För att möjliggöra systematiskt och likvärdigt arbete med kartläggningar, 

analyser och pedagogisk dokumentation samt kompetensutveckling, skulle 

förskoleverksamheten behöva ha begränsat öppethållande en eftermiddag per månad för 

pedagogisk utveckling samt ytterligare 2 K-dagar (sammanlagt 6 K-dagar). 

Stöd från huvudman behövs för beslut om begränsat öppethållande enligt ovan. 
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2.5 SKA-uppdrag grundskolan T3 2021 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem 

som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

 

Eleverna upplever god trivsel och trygghet på sina skolor, men i lägre utsträckning studiero 

från årskurs 1. Arbete kring studiero behöver lyftas för att skapa samsyn kring vad studiero är 

och vad som kännetecknar god studiero samt systematiskt arbeta för att förbättra den. 

Ett mindre antal elever skapar stor oro som får stor påverkan på den verksamhet de går i. 

Flertalet enheter rapporterar om svårigheter att anpassa lär- och skolmiljön i tillräcklig grad 

för vissa elever framförallt elever med NPF-problematik. Det är också dessa elever som står 

för flest kränkningsanmälningar. Undervisningen anges inte vara tillräckligt differentierad 

eller anpassad på gruppnivå för att inkludera samtliga elever. En vanlig lösning på skolorna är 

anställning av extra resurser i form av elevassistenter riktat mot trygghet och studiero. Denna 

lösning sker parallellt med kompetensutveckling om andra och fler arbetssätt och metoder att 

använda i undervisningen och i mötet med eleverna. 

Lokalytan begränsas dock på många skolor möjligheterna att skapa mindre grupperingar både 

under lektionstid och rasttid även om förutsättningarna skulle finnas organisatoriskt. Styrda 

rastaktiviteter tillsammans med undervisning kring strukturer för samarbete och lära 

tillsammans med andra pågår som utvecklingsarbete på flertalet skolor för att höja elevers 

förmåga att lära och umgås tillsammans med andra. 

 

Regelbunden kartläggning, analys, insatser och omformning av undervisning samt 

uppföljning tillsammans med samverkan av olika professioner har visat sig ge snabba positiva 

resultat på måluppfyllelsen. Exemplet på detta är den riktade speciallärarinsatsen på 

högstadiet med intensifierat stöd till elever med betyg F i matematik som gett stor effekt 

under kort tid. Andra exempel på framgångsfaktorer är när lärare anpassar sin undervisning 

och differentierar utifrån elevgruppens behov eller organiserar undervisning i mindre 

grupperingar i befintliga lokaler. 

På flera enheter finns en skillnad mellan pojkar och flickors resultat. Skillnaden ökar med 

ålder. I majoriteten av ämnena når flickorna högre betyg eller bedömning än pojkar. Generellt 

gäller det inte i idrott och matematik. Lägst måluppfyllelse har ämnena svenska/svenska som 

andraspråk och matematik. Svårigheter finns att få flerspråkiga elever med väldigt fåordigt 

ordförråd och liten omvärldserfarenhet att nå godkänd nivå i alla ämnen. Gällande att 

säkerställa språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever behöver 

undervisningsuppdraget riktas till att bli än mer kompensatoriskt genom riktad ekonomisk 

förstärkning. Teorin behöver knytas till praktiska moment exempelvis genom upplevelser i 

naturen för att sedan prata, läsa och skriva om det i klassrummet. 

 

 

2.6 Uppföljning av övergripande läroplansmål för förskoleklass, grundskola, 

fritidshem och grundsärskola 

Normer & Värden 

Eleverna har genomfört en central gemensam trygghetsenkät har på respektive skolenhet 

under hösten som grund för det förebyggande arbetet gällande diskriminering och kränkande 
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behandling. Enkäten skapar förutsättningar att följa elevgruppers utveckling gällande trygghet 

och studiero. Analyser av resultatet genomförs både på enhetsnivå och övergripande nivå. 

Åtgärder planeras i planen för diskriminering och kränkande behandling. En utvärdering av 

enkäten kommer att genomföras eftersom det har framkommit svårigheter för elever att fylla i 

enkäten, både vad gäller utformning och omfattning. Några enheter uppger att det finns behov 

av en fortbildningsinsats för att öka personalen kunskap kring jämställdhet och 

diskrimineringsgrunderna och på så vis även öka likvärdigheten mellan och inom 

skolenheterna. Målet med en gemensam elevenkät är att främja en ökad likvärdighet i arbetet 

med normer och värden. 

  

Kunskaper 

I det övergripande SKA-arbetet fångas numera trender och avvikelser upp tidigare. För att 

kunna analysera elevers kunskapsutveckling följer grundskolorna årskullars progression över 

tid inom de olika ämnena. I de allra yngsta årskurserna finns särskilt fokus på läsförståelse 

och avkodning. Med hjälp av detta arbetssätt kan analyser ske så att rätt insatser sätts in i 

tidigt skede för att skapa bättre förutsättningar att stärka kunskapsutvecklingen. 

Lägst måluppfyllelse har ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik. I båda 

ämnena har utvecklingsarbete planerats för vilket kommer implementeras under 2022. 

Generellt sätt handlar det om att undervisningen behöver utveckla fler stödstrategier för 

lärande och öka elevers talutrymme och interaktion. I grundskolan finns en skillnad mellan 

pojkar och flickors resultat som ökar med ålder. I majoriteten av ämnena når flickorna högre 

betyg eller bedömning än pojkar. 

Under senare år har behovet att organisera undervisning i mindre grupper ökat. Grundskolan 

kommer därför göra en genomlysning av behovet, befintliga resurser och organisation av 

särskilt stöd. 

Elevernas ansvar & inflytande 

Inom grundskolan finns det klassråd och elevråd genom vilka eleverna kan påverka sin inre 

och yttre lärmiljö. Matråd, rastråd och miljöråd är andra forum där elever ges möjlighet till 

ansvar och inflytande. Genom att använda ett formativt arbetssätt har elevernas delaktighet i 

undervisningen ökat och därigenom kunnat ha inflytande på undervisningens innehåll och 

upplägg. Inom ramen för undervisningen ges eleverna med stigande ålder ett ökat inflytande i 

undervisningens planering och genomförande. 

Skola & hem 

Kontakten och samarbetet mellan skola och hem är väsentlig och syns i verksamheterna på 

flera olika sätt. Samtliga vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte en gång per läsår samt 

utvecklingssamtal en gång per termin. I vissa fall hålls en tätare kontakt för att stödja elevens 

utveckling och lärande. De flesta av höstens föräldramöten har på grund av Covid-19 

genomförts digitalt. 

Lärplattformen Unikum används för att delge information om undervisningens innehåll både 

vad som gjorts och vad som kommer att ske. Där synliggörs även elevernas progression för 

elev och vårdnadshavare. Genom lärplattformen sker också övrig kommunikation med 

vårdnadshavare. Utifrån lokala eller enskilda behov kompletteras den digitala 

kommunikationen med muntliga eller skriftliga meddelanden i pappersform. 

Under hösten har grundskolan bytt elevsystem till Tieto. I systemet meddelar vårdnadshavare 

frånvaro. Systembytet har medfört en del komplikationer då synkroniseringen med 
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schemaprogram och lärplattform behövt justerats under pågående verksamhet. Skolan har 

använt andra dokumentationsverktyg för att notera frånvaro respektive närvaro.  

Övergång & Samverkan 

Grundskolans enheter tar emot elever till förskoleklass från många olika kommunala och 

fristående förskolor. Den plan för övergång och mottagande som formulerats behöver 

revideras för att stärka likvärdigheten och göra övergång förskola-grundskolan så bra som 

möjligt för eleven. Rutiner och dokument för övergång och mottagande finns framtagna för 

elever i behov av stöd samt vid överlämning/mottagande från annan verksamhetsform. Ett 

förbättringsarbete har påbörjats i samarbete med förskolan att utforma ett gemensamt 

dokument för generell överlämning/mottagande. 

I det systematiska kvalitetsarbetet har även brister identifierats med fokus på överlämning och 

mottagande mellan skola och fritidshem. Det innebär att skolan får information vid 

mottagande men informationen når inte fritidshemmet.   Planen för övergången år 9 till 

gymnasiet behöver också revideras även om gymnasiet upplever att det har blivit bättre. 

Skolan & omvärlden 

På flera av våra skolenheter arbetas det medvetet med att stärka elevernas elevidentitet. 

Eleverna behöver bli medvetna om varför de går i skolan och hur de kan göra medvetna och 

kloka val både i sin fortsatta utbildning och sina liv. 

Under våren och hösten genomfördes ingen praktisk arbetslivsorientering(prao), för 

kommunens grundskoleelever år 7-9 på grund av Covid-19. Istället har andra, av Skolverket 

rekommenderade, aktiviteter valts för att öka elevernas kunskaper om arbetslivet och dess 

villkor. Varje skolenhet har en plan för studie- och yrkesvägledning som sträcker sig från FSK 

till år 6 och fritids samt år 7-9. Under våren påbörjades ett gemensamt utvecklingsarbete med 

SYV-planen i rektorsgruppen, vilket planeras fortsätta för att öka likvärdigheten och 

säkerställa arbetet på enheterna. 

Bedömning & betyg 

Totalt sett har bedömningarna blivit jämnare, vilket indikerar att det finns en större samsyn 

mellan skolorna trots stor variation mellan skolorna. Pandemin har lett till att lärare hittat fler 

alternativa underlag till bedömningar. 

Grundskolans kompetensutveckling för att öka likvärdigheten inom betyg och bedömning 

fortsatte under våren 2021. På kompetensutvecklingsdagen i januari höll Anna Karlefjärd 

digital fortbildning för. Bedömningsarbetet fördröjes under pandemin men även pga 

Skolverkets beslut att flytta fram ändringar av läroplan och kursplaner från 1 juli 2021 till 1 

juli 2022. På kompetensutvecklingsdagen i september återupptogs implementeringsarbetet 

och lärare träffades över skolgränserna. Fortsatta centrala och lokala träffar är inplanerade 

med fokus på fördjupning i respektive ämne. I mars kommer Anna Karlefjärd tillbaka för att 

stötta upp processen ytterligare. 

Rektors ansvar 

Det har identifierats stora brister i likvärdigheten mellan skolorna. Dessa finns inom flera 

olika områden såsom andel elever med annat modersmål, delningstal vilket bl a leder till olika 

förutsättningar att arbeta med de ekonomiska och organisatoriska ramarna, elevhälsoarbete 

och arbetet med elever i behov av särskilt stöd där liknande fall genomförs på helt olika sätt 

och undervisningskvalitet. Genom att styra anvisningen vid elevplaceringar kan fler enheter få 

bättre delningstal och därmed bättre förutsättningar till att arbeta med sina enheter inom, t ex 

ekonomi och organisation. Skolstrukturutredningen är en stor del av arbetet att ge bättre 
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delningstal och även att öka likvärdigheten gällande elevstrukturer. Under våren kommer ett 

arbete att startas med enheter som har liknande förutsättningar gällande budget och ekonomi 

för att ge och ta av varandra gällande organisation, tjänsteplanering och schemaläggning. 

Detta arbete kommer att kompletteras med fortbildningsinsatser som identifieras för att öka 

den ekonomiska och organisatoriska kompetensen hos rektorerna. Samtidigt som en 

övergripande elevhälsoplan som tydligare styr hur enheterna ska arbeta med elevhälsa och 

elever i behov av särskilt stöd kommer även dessa frågor att arbetas med i dessa grupper. 

Genom att öka stödet och ge tydligare styrning kommer detta att ge rektorerna bättre 

möjlighet att arbeta som pedagogiska ledare kommer lärarna och övrig personal i sin tur få ett 

större stöd och utmaningar för att bli bättre pedagoger och ledare runt eleverna och därmed 

öka undervisningskvaliteten. Detta kommer att ge alla elever förutsättningen för att utveckla 

sin kunskapsutveckling och sociala förmåga. 

   

2.7 Fördjupad beskrivning av grundskolans systematiska kvalitetsarbete 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd – Trygghet och studiero 

Samtliga skolor har ett skapat tydliga rutiner för att följa trygghet och studiero, identifierade 

otrygga platser och antal kränkningsanmälningar. Detta är en förbättring i rätt riktning. I stort 

sett samtliga enheter har under senare delen av hösten genomfört den gemensamma 

trygghetsenkäten. Resultatet visar att majoriteten av eleverna trivs och känner sig trygga i 

skolan. Andelen blir dock lägre ju äldre eleverna blir. Eleverna anger även platser som 

upplevs som mindre trygga både inomhus och utomhus. I jämförelse med resultatet över 

upplevd trygghet och trivsel finns indikationer på att upplevd studiero är sämre och det redan 

från lågstadiet. Av elevsvaren att döma svarar lägre andel ”ja” på frågan om studiero, men 

även lägre andel ”nej”. Drygt 60% av eleverna att de ”ibland” har studiero och vad det 

betyder behöver undersökas vidare innan slutsatser dras. 

Enheterna uttrycker oro kring enstaka elever, vilka tenderar att ge uttryck för känslor med 

affektpåslag som följd. Det är övervägande del pojkar som står för större delen av 

kränkningsanmälningarna. Detsamma gäller för tillbud mot personal. Ett fåtal enheter F-6 

uppger att de har utmaningar med hot och våld, både fysiskt och verbalt. 

Strukturerat arbete med rastaktiviteter, att det finns något att göra på rasten och att alla 

erbjuds delta i ett sammanhang, visar sig ha positiv inverkan på elevernas lärmiljö genom 

minskade antal kränkningar och konflikter. Eleverna på högstadieskolorna tenderar att ha allt 

svårare att ta ansvar för att aktivera sig på rasten, och det finns ett ökat behov av att organisera 

för rastaktiviteter. 

Pandemin anges ha påverkat elevers psykiska hälsa och vissa enheter, främst högstadieskolor, 

uttrycker en ökad frånvaroproblematik. 

Fler enheter än tidigare beskriver ett ökat antal elever i behov av stöd och ett tydligare behov 

att arbeta med gemensam struktur, gemensamt bemötande och förhållningssätt. Åtgärder som 

införs handlar om ökad kunskap kring NPF och utåtagerande beteende, våldspreventivt och 

lösningsfokuserat förhållningssätt, konflikthanteringsmodell och strategier för elevers 

samarbete och arbete i grupp. Parallellt arbetas med anpassning av ordinarie undervisningen 

så att den möter hela elevgruppen. 
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  Trivsel Trygghet 

Stadie ja nej ja nej 

1-3 96% 4% 93% 7% 

4-6 92% 8% 91% 9% 

7-9 87% 13% 86% 14% 

     

 Studiero  

Stadie ja ibland nej  

1-3 33,50% 60,50% 6%  

4-6 31% 63% 6%  

7-9 24% 64,50% 11,50%  

  

Lokala exempel från verksamheten: 

Forshällaskolan deltog under förra läsåret i ett forskningsarbete under ledning av Petri 

Partanen med fokus på att utveckla elevers sociala och emotionella färdigheter och exekutiva 

färdigheter. Det syftar till ökad skolanknytning, inkludering, minskad skolfrånvaro, ökat 

prosocialt beteende samt lärande om andra. De framgångsfaktorer som tidigt och tydligt 

kunde urskiljas av arbetssättet var elevers stärkta kompetens att hantera sociala relationer och 

strategier för trivsel och trygghet för sig själv och sina klasskamrater. Arbetet går under 

namnet REFLECT och Forshällaskolan fortsätter på egen hand att implementera arbetssättet i 

hela verksamheten, alla klasser och på fritids. 

Dalabergsskolan och Norrskolan arbetar utefter förhållningssättet CPS, Collaborative and 

Proactive Solutions. Ingången Barn gör rätt om de kan är kärnan i CPS. Förhållningssättet 

utgår från att det finns en förväntan som eleven förväntas möta men att eleven inte alltid har 

de förmågor som krävs i just den situationen och att lärmiljön på olika sätt kan stötta 

elevernas förmågor. Enheterna uttrycker att de ser flera positiva förändringar både på individ, 

grupp och organisationsnivå. 

Ett annat arbetssätt som används för att öka tryggheten och stärka gruppklimatet som visar på 

god effekt är kooperativt lärande. Kooperativt lärande en lärarledd undervisningsmetod som 

bygger på lärande i social interaktion elever emellan. Genom tydliga strukturer tränar sig 

eleverna på att inhämta kunskap, sätta ord på sin kunskap, reflektera och analysera. 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd - kunskapsresultat 

Flertalet enheter anger att de har en god måluppfyllelse där majoriteten av årskullarna 

uppvisar en progression. Ett framgångsrikt exempel är rektors beskrivning av 

högstadieskolans målinriktade insats för att höja måluppfyllelse från F till godkänt betyg i 

svenska, engelska och matematik. Genom att kartlägga alla F och utifrån resultatet rikta 

speciallärarinsats och ge intensifierat stöd till dessa elever har man kunnat se stor effekt under 

kort tid. 

Bedömningsstöden i förskoleklass, år 1 och år 2 har genomförts och analyserades under 

höstlovets kompetensutvecklingsdagar. På en del enheter är det tydligt att elever i 

förskoleklass har lägre kunskaper med sig från förskolan, troligen orsakat av högre frånvaro 

under pandemin. 

På flertalet enheter uppvisas en skillnad gällande pojkar och flickors resultat, där flickor till 
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övervägande del lyckas nå högre godkända betyg än pojkar. Pojkarna lyckas generellt sett 

bättre i matematik, idrott och hälsa och engelska. Denna bild överensstämmer med nationella 

resultat och forskningsstudier menar att skolans arbetssätt generellt sett är mer gynnsamt för 

flickor. Forskning framhåller konkreta perspektiv för undervisning och bedömningsmetoder 

att ta hänsyn till som i bättre utsträckning utgår från pojkars förkunskaper och förmågor. Det 

handlar om att stödja pojkars skolgång genom att stärka personalens medvetenhet kring 

befintliga normer och stärka studiemotivation. De centrala delarna handlar undervisning om 

studieteknik, medvetet språkbruk och tätare uppföljning i skolarbetet och nolltolerans till 

skojbråk. På några enheter arbetas aktivt med att utveckla förhållningssätt och undervisning 

genom att medvetet fokusera på dessa delar. 

Satsningen med lovskola har redan efter kort tid uppvisat positiva resultat. Fler elever har lärt 

sig simma vilket lett ökad måluppfyllelse i idrott och hälsa. 

Faktorer som omnämns påverkar kunskapsresultatet negativt är elever med NPF-problematik 

samt flerspråkiga elevers mycket begränsade språk och erfarenhet av det svenska samhället, 

naturen och kulturen. Flertalet skolor uppger ett behov att organisera för undervisning i 

mindre grupperingar för att kunna möta eleverna och säkerställa varje enskild individs och 

inte endast utförande av undervisning. 

Nulägesanalys 

Eleverna upplever god trivsel och trygghet på sina skolor. I lägre utsträckning tenderar 

upplevd studiero. Vad orsakerna är bakom resultatet behöver undersökas vidare. Arbete kring 

studiero behöver lyftas på och mellan enheterna för att skapa samsyn vad studiero är och vad 

som kännetecknar god studiero samt systematiskt arbeta för att förbättra den. 

Trygghetsenkäten och kommande elevenkät är ett stöd i detta arbete, vilka behöver följas upp 

och utvecklas för att underlätta arbetet så att rätt insatser kan göras i tid. 

Ett mindre antal elever skapar stor oro som får stor påverkan på den verksamhet de går i. 

Flertalet enheter rapporterar om svårigheter att anpassa lär- och skolmiljön i tillräcklig grad 

för vissa elever framförallt elever med NPF-problematik. Det är också dessa elever som står 

för flest kränkningsanmälningar. Undervisningen anges inte vara tillräckligt differentierad 

eller anpassad på gruppnivå för att inkludera samtliga elever. En vanlig lösning på skolorna är 

anställning av extra resurser i form av elevassistenter riktat mot trygghet och studiero. Denna 

lösning sker parallellt med kompetensutveckling om andra och fler arbetssätt och metoder att 

använda i undervisningen och i mötet med eleverna. 

Lokalytan begränsas dock på många skolor möjligheterna att skapa mindre grupperingar både 

under lektionstid och rasttid även om förutsättningarna skulle finnas organisatoriskt. Styrda 

rastaktiviteter tillsammans med undervisning kring strukturer för samarbete och lära 

tillsammans med andra pågår som utvecklingsarbete på flertalet skolor för att höja elevers 

förmåga att lära och umgås tillsammans med andra. 

Regelbunden kartläggning, analys, insatser och omformning av undervisning samt 

uppföljning tillsammans med samverkan av olika professioner har visat sig ge snabba positiva 

resultat på måluppfyllelsen. Exemplet på detta är den riktade speciallärarinsatsen på 

högstadiet med intensifierat stöd till elever med betyg F i matematik som gett stor effekt 

under kort tid. Andra exempel på framgångsfaktorer är när lärare anpassar sin undervisning 

och differentierar utifrån elevgruppens behov eller organiserar undervisning i mindre 

grupperingar i befintliga lokaler. 

På flera enheter finns en skillnad mellan pojkar och flickors resultat. Skillnaden ökar med 

ålder. I majoriteten av ämnena når flickorna högre betyg eller bedömning än pojkar. Generellt 
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gäller det inte i idrott och matematik. Lägst måluppfyllelse har ämnena svenska/svenska som 

andraspråk och matematik. Svårigheter finns att få flerspråkiga elever med väldigt fåordigt 

ordförråd och liten omvärldserfarenhet att nå godkänd nivå i alla ämnen. Gällande att 

säkerställa språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever behöver 

undervisningsuppdraget riktas till att bli än mer kompensatoriskt genom riktad ekonomisk 

förstärkning. Teorin behöver knytas till praktiska moment exempelvis genom upplevelser i 

naturen för att sedan prata, läsa och skriva om det i klassrummet. 

Problemformuleringar 

Det finns en stor skillnad i likvärdighet mellan grundskolans olika enheter. Detta gäller inom 

flera områden t ex, elevanvisningar med följd av dåliga delningstal för en del enheter, antalet 

elever som är flerspråkiga, ekonomi och resursanvändning och kompetensen inom detta, 

elevhälsoarbetet m m. 

Det finns ett stort antal ansökningar till verksamhetens olika särskilda undervisningsgrupper. 

Dessa olika grupper har växt kraftigt de senaste åren. 

Det finns brister i arbetsmiljön för både elever och personal som problematiserar arbetet på 

enheterna. Detta påverkar elevernas kunskapsuppfyllelse. 

Det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna följer inte helt och hållet det arbete som sker på 

verksamhetsnivå. Analyserna är överlag bristfälliga eller saknas ibland vilket har lett till att 

brister upptäckts sent och att relevanta insatser därför uteblivit. Detta gäller inom många 

områden. 

Det är framför allt inom ämnena svenska och matematik som måluppfyllelsen är lägre och 

väsentlig att förbättra eftersom godkänt resultat krävs för gymnasiebehörighet. 

Studieron är låg i relation till upplevd trygghet. Rutiner för att följa utvecklingen har saknats 

på verksamhetsnivå. 

  

Orsaker till problem 

Styrningen mot likvärdighet har varit för svag vilket har medfört att enheter har arbetat för 

självständigt. Respektive rektor har getts stort utrymme att styra sin egen enhet utan relation 

till övriga enheter vilket resulterat i en väldig spridning i olika förutsättningar, kompetens och 

agerande. 

SU-grupperna har inte följts upp tillräckligt. Samtidigt har kompetensen för att arbeta med 

elever med särskilda behov på enheterna varit för låg då elevers stöd har förändrats i relation 

till rådande undervisning. Detta gäller på många ställen generellt men också mer riktat mot 

elever med NPF-problematik. Klasstorlekar har ökat på en del enheter och ekonomiska ramar 

till att organisera för mindre grupper har minskat. Elever behöver hjälp att aktivera sig på 

raster, det finns för få eller inga erbjudna rastaktiviteter på flera högstadieskolor. 

Flera enheter har utifrån skilda förutsättningar inte haft samma möjligheter att arbeta med 

elevernas och personalens arbetsmiljö. I många fall bidrar omoderna och dåligt underhållna 

lokaler till svårigheter att arbeta med en likvärdig arbetsmiljö i verksamheten. 

Brister i den centrala styrningen samt det systematiska arbetets organisation har bidragit till en 

olikvärdighet. Det har också fokuserats för lite på analyskunskapen. Ofta har det systematiska 

kvalitetsarbetet stannat vid en beskrivning av arbetet och inte på orsakerna till resultatet. Det 

finns luckor i SKA gällande uppföljning och analys av trygghet och studiero samt närvaro. 
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Skillnaden mellan pojkars och flickors måluppfyllelse är inte endast ett Uddevalla-problem 

utan gäller även nationellt. Kompetensen om pojkars lärande är många gånger inte tillräcklig 

för att undervisningen ska möta deras behov. En annan orsak är att för få riktade insatser har 

använts. Det finns även en svaghet i uppföljnings och analysarbetet kring elevers resultat och 

insatser i undervisningen. Inom ämnet matematik handlar det om att stärka elevers 

talförståelse och taluppfattning samt problemlösning, i undervisningen är elevers talutrymme, 

tillfälle till interaktion och samtal, många gånger för litet. I svenska som andraspråk är det 

läsförståelsen som är låg där undervisningen behöver utveckla fler sätt att stödja förståelse att 

läsa och skriva texter. 

Arbete kring studiero har inte lyfts tillräckligt för att det ska finnas en samsyn därtill saknas 

ett övergripande arbete för att öka elevers studiero. 

Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats 
Bakgrund/problem/or
sak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska hända 
genom att målet 
nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avslu
tad) 

Verksamhetsövergripa
nde stöttning och 
styrning till rektor 
gällande · organisation 
· ekonomi och budget · 
lokaler · särskilt stöd · 
elevhälsa · kompetens  

Minskad likvärdighet 
mellan enheter, inom 
delningstal, andel 
flerspråkiga elever, 
ekonomi, 
elevhälsoarbete, 
kompetens. Stor 
spridning i variation 
mellan skolenheter. 
Rektors arbetsmiljö är 
hårt belastad med 
administrativa 
arbetsuppgifter. Brister i 
arbetsmiljön försvårar 
arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd 
och försämrar 
förutsättningarna totalt 
sett med 
måluppfyllelse, trygghet 
och studiero.  

Det finns en ökad 
likvärdighet och 
samsyn inom 
grundskolan. 
Rektor har goda 
förutsättningar att 
vara pedagogisk 
ledare. 
Arbetsmiljön är 
god för elever 
och personal. 
Fler elever når 
gymnasiebehörig
het 

ht21-ht 
23  

pågående 

Kompetensutveckling 
för personalen. Mobilt 
team som stöd i 
samarbete grundskola 
och socialtjänst (TSI). 
Genomlysning och 
utveckling av särskilda 
undervisningsgrupper 
samt andra insatser 
med elevens bästa i 
fokus. 

Ökat antal ansökningar 
till särskild 
undervisningsgrupp, 
Källan och grundsär.  

Undervisningen 
tillgodoser och 
möter hela 
elevgruppens 
behov. Fler 
elever når 
gymnasiebehörig
het och upplever 
trygghet och 
studiero.  

vt21-ht23 pågående 
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Insats 
Bakgrund/problem/or
sak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska hända 
genom att målet 
nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avslu
tad) 

Utvecklande av SKA 
på verksamhetsnivå 
Resultatdialoger på 
olika nivå enhetsvis 
och i grupp 
Fortbildning i 
analysarbete.  

Ett systematiskt 
kvalitetsarbete finns till 
delar för uppföljning av 
resultat över tid och för 
tidig upptäckt av 
avvikelser i årskullar, 
både gällande 
måluppfyllelse och 
studiero, men behöver 
knytas närmare 
verksamheten. Arbetet 
behöver utvecklas vad 
gäller analys, 
uppföljning och 
återkoppling.  

I organisationen 
finns en tydlig 
framförhållning 
och transparens i 
alla led. SKA är 
ett pågående 
arbete som ligger 
till grund för 
övergripande 
beslut för att 
kunna sätta in 
rätt åtgärder i rätt 
tid på rätt nivå för 
att behålla och 
förbättra 
kunskapsresultat 
samt trygghet 
och studiero.  

ht20- 
ht22  

pågående 

Fortbildning inom SVA 
och matematik.  

Avvikande låg 
måluppfyllelse i 
ämnena svenska som 
andraspråk och 
matematik.  

Fler elever når 
gymnasiebehörig
het 

Ht20-
vt23 

pågående 

Utvärdering och 
utveckling av 
trygghetsenkät. 
Samsyn av studiero. 
Undervisning om god 
studiero Upprätta 
rutiner för 
närvaroarbetet. 

Bristande rutiner för 
uppföljning av trygghet 
och studiero samt 
närvaro. 

Fler elever 
upplever 
studiero. Ökad 
närvaro och 
mindre 
problematiks 
frånvaro bland 
våra elever.  

Ht21-
ht22 

pågående 

 

Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

Ökad likvärdighet 

Förberedelsearbete pågår med genomförande av skolstruktur. Ändrad tidsplan för 

Ramnerödsskolans ombyggnation har lett till justerat genomförande av nämndens beslut från 

maj 2021. Arbetet intensifieras genom ökad samverkan mellan verksamhet grundskola, 

förvaltningsavdelning och samhällsbyggnad. Fokus finns på både fysiska lokaler och 

pedagogiskt perspektiv. Lokalernas olika behov ses över på en övergripande nivå. Detta 

kommer att ge större förutsättningar att arbeta med elevers och personals arbetsmiljö vilket 

leder till möjligheter att fokusera på elevernas måluppfyllelse. Bättre överlämningar mellan 

enheter ger eleverna möjligheten att få en mer sammanhållen utbildning. 

Arbete i grupper mellan enheter är påbörjat inom resultatdialogen. Detta har lett till en större 

insyn mellan olika skolor samt förståelse för varandras olika förutsättningar. 

Genom att öka likvärdigheten och att ge rektorerna bättre möjlighet att arbeta som 

pedagogiska ledare kommer lärarna och övrig personal i sin tur få ett större stöd och 

utmaningar för att bli bättre pedagoger och ledare runt eleverna. Detta kommer att ge alla 

elever förutsättningen för att utveckla sin kunskapsutveckling och sociala förmåga. Genom att 

styra anvisningen vid elevplaceringar kan fler enheter få bättre delningstal och därmed bättre 
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förutsättningar till att arbeta med sina enheter inom flera områden, t ex ekonomi och 

organisation. Skolstrukturutredningen är en stor del av detta arbete. 

  

Fortbildning utvecklad undervisning  

Det finns fortfarande ett behov kring kompetensutveckling av att möta olikheter och anpassa 

undervisningen till den elevgrupp man har. Flera enheter upplever att lokaler begränsar 

möjligheten att bedriva undervisning i mindre grupper. Behovet att möta elever i mindre 

grupperingar ökar. Några enheter har fokus på att anpassa skolan för elever med NPF-

problematik. Några enheter arbetar utifrån perspektivet att få fler pojkar att lyckas i skolan. 

En central del i lärares kompetensutveckling 2022 handlar fortsättningsvis om den riktning 

som tidigare har identifierats, det kompensatoriska uppdraget och hur undervisningen 

anpassas till befintliga olikheter inom elevgruppen oavsett kön eller svårigheter. Genom 

uthålliga fortbildningsinsatser ges personalen bättre förutsättningar att arbeta med elever med 

olika behov. Därtill arbetet med att implementera ändrade läroplan och kursplaner. En tydlig 

fokusering på lärares undervisningskvalitet ökar kompetensen och leder till högre 

måluppfyllelse och inkludering. 

 

TSI 

Projektet ”Mobilt team som stöd i samarbete grundskola och socialtjänst (TSI)” har kommit 

igång enligt planering. Enheterna Sandersdal och Unneröd är utsedda och samarbetet har 

påbörjats. Det har arbetats fram checklistor för att ta fram de elever som har störst behov. 

TSI-magneten är ett statsbidrag. Tanken är att stödja familjer och barn med helhetslösningar i 

hem och skola samt föräldrastöd. Finns arbete kvar att göra tex se över rutiner. Parallellt med 

arbetet kommer information hur det fortgår delges lednings- och rektorsgruppen. 

  

Särskilda undervisningsgrupper 

Grundskolan gör en genomlysning av flex- och SU-grupper (båda är exempel på särskilda 

undervisningsgrupper där elever kan ha en tillfällig skolplacering), Detta för att kunna arbeta 

mer effektivt med de resurser som läggs i denna verksamhet. Behovet av att kunna organisera 

för SU-grupper i årskurserna F-6 ökar i verksamheten. Lösningar på den egna enheten hänger 

tätt ihop med fysiska och ekonomiska förutsättningar. 

  

Utvecklingsarbete svenska som andraspråk och matematik 

Resultatet av det utvecklingsarbete som gjordes under förra läsåret behöver fortsätta och 

knytas an till de olika skolenheterna. Samtliga enheter behöver vara delaktiga i fortsättningen 

och rektorers delaktighet behöver öka. 

Gällande utvecklingsarbetet inom ämnet svenska som andraspråk planerad integreras med 

Skolverkets riktade insats för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande som startade hösten 

2021 och planeras pågå under kommande tre år. Insatserna kommer innebära 

kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, och uppföljning av 

elevgruppens lärande och utveckling. 

Utvecklingsarbetet inom matematik planeras integreras med arbetet av ändrade kursplaner 

som börjar gälla 1 juli 2022. Både specialpedagoggruppen och rektorsgruppen uttrycker 

behov att upprätta en matematikplan likt den kommungemensamma Läs- och skrivplan som 

implementerades förra läsåret. 
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SKA och nyckeltal 

Det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning av resultat över tid och tidig upptäckt av 

avvikelser i årskullar, både gällande måluppfyllelse, trygghet och studiero varit till stor hjälp 

att identifiera avvikelser. Arbetet behöver systematiseras och implementeras i det årliga 

arbetet med uppföljning och analys av samtliga elevgruppers kunskapsprogression på enhet, 

årskull, kön, stadie och övergripande grundskolenivå. Detta för ökad likvärdighet och att 

kunna rikta relevanta insatser i de tidiga skolåldrarna så att samtliga elever får en bättre 

kunskapsprogression och utveckling. Så gäller även arbetet med trygghet och studiero. För att 

förbättra enheternas lokala analyser önskas stöd med förbättrat analysunderlag över årskullars 

progression inklusive närvaro och frånvaro och sambandet med låg måluppfyllelse. 

Att styra det systematiska kvalitetsarbetet än mer kommer att ge en större likvärdighet. Detta 

kommer att göras bl a genom att ställa rätt frågor och att träna på att tänka analytiskt. 

Kvalitetsdialoger kommer att genomföras i grupper med flera enheter med ungefär samma 

förutsättningar. Det ger rektorerna en större insyn i varandras arbete och ger möjligheter till 

ett kollegialt lärande. 

   

Tidiga och rätt insatser trygghet och studiero 

En central gemensam elevenkät i form av trygghetsenkät har genomförts på respektive 

skolenhet under hösten som grund för det förebyggande arbetet gällande diskriminering och 

kränkande behandling. Enkäten skapar förutsättningar att följa elevgruppers utveckling 

gällande trygghet och studiero. Analys av resultatet genomförs både på enhetsnivå och 

övergripande nivå. Åtgärder planeras i planen för diskriminering och kränkande behandling. 

Utvärdering av enkäten kommer att genomföras eftersom det har framkommit svårigheter för 

elever att fylla i enkäten, både vad gäller utformning och omfattning. Några enheter uppger att 

det finns behov av fortbildningsinsats för att öka personalen kunskap kring jämställdhet och 

diskrimineringsgrunderna och på så vis även öka likvärdigheten mellan och inom 

skolenheterna. 

På samtliga enheter har ett mer intensifierat arbete påbörjats för att följa närvarorutiner för att 

tidigt kunna sätta in insatser för att förhindra problematisk skolfrånvaro. Högstadieskolor har 

börjat arbetar med styrda rastaktiviteter. 

Nya insatser 

Budget och ekonomi 

Under våren kommer arbeta startas med enheter som har liknande förutsättningar gällande 

budget och ekonomi för att ge och ta av varandra gällande organisation, tjänsteplanering och 

schemaläggning. 

Resurstilldelning och resursanvändning (statsbidrag för likvärdigskola och utökad elevhälsa, 

samt tilläggsbelopp) inom hela grundskola/grundsärskola kommer genomlysas i en 

transparant process. Även centralförvaltningen kommer involveras i detta. Målet är att detta 

arbete även kommer leda till ökad likvärdighet mellan de kommunala enheterna. 

  

Analys 

På samtliga nivåer har analysarbete identifierats som ett behov för utveckling. Kartläggning 

av resultat är välfungerande, därtill behöver fokus ligga på analys av resultatet, hur resultatet 

används och omsätts i undervisningen samt uppföljning av desamma. 
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2.8 Fördjupad beskrivning av grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd – Trygghet och studiero 

Resultatet av enkäten visar på att eleverna trivs och känner sig trygga både i skolan och på 

fritids. Personalen uppger dilemmat med en gemensam enkät för hela elevgruppen då den 

kognitiva spridningen är stor. Samtliga elever som helt eller delvis kunnat svara på enkäten 

har utifrån sin funktionsnedsättning fått stöd av personal för att kunna genomföra vissa 

moment. Begreppen är för många elever obekanta och utformningen i textform är otillgänglig 

för många vilket gör att enkäten i behöver anpassas på individnivå och olika former av stöd 

behöver ges vid genomförandet. Ett muntligt genomförande utgör alltid en risk eftersom 

personalens sätt kan påverka hur eleven svarar och leda till att svaren inte blir sanningsenliga. 

Den stora elevtalsökningen till grundsärskolan har i nuläget negativ påverkan på elevernas 

arbetsmiljö, gällande trygghet och studiero då flertalet av eleverna i elevgrupperna har behov 

av att sitta i en avskärmad miljö för att lära sig. 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd - kunskapsresultat 

Det finns en viss svårighet att bedöma ökad måluppfyllelse. Eleverna som är inskrivna i 

grundsärskolan läser efter flera olika kursplaner, antingen ämnen eller ämnesområden 

alternativt vissa ämnen efter grundskolans kursplan. En förflyttning sker mellan kursplanerna 

allteftersom eleverna utvecklas. Vid bedömning inom ämnesområden innebär förflyttning till 

nästa kunskapsnivå stor utveckling av flera delar, vilket gör att elevers utveckling inte alltid är 

synlig i statistik eftersom förflyttningen av kunskapsnivå skett inom kunskapskravet. Den 

kommungemensamma Läs- och skrivplanen ses dock som ett stöd i arbetet med att följa 

elevers kunskapsutveckling eftersom den synliggör de små stegen inom läsutvecklingen. 

Planen har utvecklats under hösten med en kommunikationsplan. 

På enheterna uppges eleverna ha en positiv progression i sitt lärande. Progressionen varierar 

från enskilt lärande till lärande i grupp till att få godkända bedömningar i ämnen eller att läsa 

efter grundskolans kursplaner i vissa ämnen. 

Fokus i hela personalens arbete, lärare och stödassistenter, är inriktat på att arbeta för att 

stimulera eleverna att prova nytt och tillvarata deras intressen för att utveckla deras lärande. 

Centrala delar är också fysisk aktivitet, rörelse och kommunikation. 

  

Nulägesanalys 

Särskola för barn 7–16 år bedrivs på Källdalsskolans grundsär och träningsskola (åk 1–6), 

Stråkets träningsskola (åk 1–9) och Sommarhemmets grundsärskola (åk 7–9). Källdalsskolan 

har även en liten förskoleklassgrupp för barn som bedöms komma att börja i 

särskoleverksamheten vid 7 års ålder. Grundsärskolans verksamhet växer både vad gäller 

undervisning och fritids. Antalet elever har ökat markant under ett antal år. Sedan 2015 har 

antalet grundsärskolebarn nästan fördubblats och hösten kommer antalet vara 105, där cirka 

60 procent även är i behov av omsorg i form av fritids/LSS-verksamhet. Under några år 

minskar dock antalet träningsskoleelever på Stråket men kommer att fyllas på framöver då det 

finns många i yngre åldrar på Källdal, vilket innebär att elevantalet prognostiseras vara stabilt 

med ca 100 elever. 

Under förra läsåret strukturerades mötesorganisationen för att stödja och systematiskt arbeta 

med elevers ökade måluppfyllelse och trygghet och studiero. Mötena förlades regelbundet 

under läsåret och gavs specifika syften där uppdraget synliggjordes och uppföljning blev en 
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naturlig del.Rutinerna har lett till ökad personalsamverkan och ökat fokus på elevernas 

lärande och välmående. Detta tillsammans med utvecklingsarbetet av Läs- och skrivplan. 

Verksamheten är sårbar vid hög sjukfrånvaro. 

Elevantalet inom grundsärskolan har ökat och elevgruppernas behov har förändrats, vilket lett 

till sämre förutsättningar av flexibilitet och tillgänglighet lokalmässigt. Stråketskolan har 

beviljats ekonomiskt stöd för att förstärka skolgården. Planering av arbetsinsatsen pågår. 

Problemformuleringar 

Den stora elevtalsökningen till grundsärskolan har i nuläget negativ påverkan på elevernas 

arbetsmiljö, trygghet och studiero. 

Svårighet att kunna mäta elevers kunskapsprogression, de små stegen i rätt riktning. 

Elevenkäter måste individanpassas. 

Orsaker till problem 

Då elevantalet ökade ytterligare på Källdal grundsär inför läsåret 21/22 och särskolan blev av 

med ett klassrum, begränsades lokalytan än mer. Elever med stora behov av enskildhet har 

ökat och då lokaler att erbjuda detta saknas, har elevgruppens utåtagerande beteende ökat. 

Personalen gör allt de kan och har anpassat så mycket det är möjligt för att göra det bästa för 

eleverna. 

Det finns begränsat stödmaterial när det gäller att synliggöra elevers kunskapsprogression. 

Befintligt nationellt och lokalt material begränsar eftersom det mäter för grovt. 

Eleverna har inte alltid kännedom eller erfarenhet av det som skolan frågar efter gällande 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats Bakgrund/problem/orsak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska 
hända genom 
att målet nås) 

Start- och 
slutdatum 

Status(pågående/avslutad) 

Utveckla 
arbetssätt för 
att kartlägga 
och följa 
individuell och 
elevgruppernas 
måluppfyllelse. 

I nuvarande SKA-arbete 
finns svårigheter i 
uppföljning med 
måluppfyllelse samt 
trygghet och studiero.  

Små 
utvecklingssteg 
kan synliggöras 
som progression 
på både individ 
och gruppnivå. 

Ht 20-ht23 pågående 

Anpassa 
genomförande 
av elevenkät. 

Det finns svårigheter att 
följa trygghet och studiero.  

Rätt åtgärder 
sätts i rätt tid på 
rätt nivå för att 
behålla och 
förbättratrygghet 
och studiero. 

Ht20-ht22 pågående 

Genomlysning 
av 
verksamheten, 
lokalmässigt 
och 
behovsmässigt. 

Den stora elevtalsökningen 
till grundsärskolan har 
påverkat elevernas 
arbetsmiljö, trygghet och 
studiero. 

Trygghet och 
studiero är hög. 
Lokaler räcker 
till för att bedriva 
god verksamhet. 

vt22-ht22 pågående 
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Insats Bakgrund/problem/orsak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska 
hända genom 
att målet nås) 

Start- och 
slutdatum 

Status(pågående/avslutad) 

     

Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

Utveckla grundsärskolans SKA-arbete 

Grundsärskolan är igång med SKA-arbetet. 

Svårigheter ligger inte i uppföljning av SKA-arbetet utan i hur måluppfyllelse och 

progressionen tydliggörs. Läs-och skrivplan är klar och används och följs upp i pedagogiska 

konferenser. 

  

Utveckla grundskolegemensam elevenkät för trygghet, studiero och likabehandling  

Enkät har genomförts och visat på svårigheter att genomföras utifrån elevers olika 

utvecklingsnivå. 

Resultatet analyseras på enhet och för hela grundsärskolan. 

Nya insatser 

Kommunikationsplan 

Håller på att tas fram och kommer komplettera läs- och skrivplanen för att möta elevers olika 

sätt att kommunicera. 

  

Metoder för att följa utveckling av måluppfyllelse  

Det konstateras svårigheter att mäta resultatet av elever utveckling av måluppfyllelse inom 

och mellan enheterna i grundsärskolan. Det finns elever på icke åldersadekvat nivå som läser 

ämnesområden till elever som läser enstaka ämnen efter grundskolans kursplan. Det är lättare 

att följa enskild elevs utveckling men svårigheter att mäta den generella måluppfyllelsen. 

Arbete bör inledas för att kartlägga övergripande måluppfyllelse för grundsärskolans 

elevgrupp. 

  

Anpassningar av verksamheten 

Den stora elevtalsökningen till grundsärskolan har påverkat elevernas arbetsmiljö, trygghet 

och studiero. Under våren kommer grundsärskolans verksamhet genomlysas för att hitta 

åtgärder för att möta de behov som uppstår när antalet elever ökar inom olika åldersgrupper. 

Åtgärder behöver genomföras inför hösten 2022 för att möta den samlade verksamhetens 

behov. 

2.9 Fördjupad beskrivning av fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd – Trygghet och studiero 

De allra flesta enheterna har genomfört trygghetsenkäten. Generellt upplever eleverna hög 

trygghet och studiero på sitt fritidshem. Det är framför allt övergångar mellan skola och fritids 
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som personalen upplever som mest problematiskt då tydliga rutiner behöver finnas då 

elevgruppen kommer från olika klasser. Det är relativt få kränkningsärenden på fritids. Under 

hösten har det på en del enheter varit hög sjukfrånvaro bland personal vilket påverkat 

kontinuiteten i verksamheten negativt. 

På flertalet enheter finns fokus på att försöka bryta mönster och öka jämställdhet, minska 

uppdelning mellan olika grupperingar med målsättning på utveckling av individens utveckling 

parallellt med samarbete och gemenskap i fritidsgrupperna. 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd - kunskapsresultat 

På många enheter arbetar personalen med att möta eleverna i samma lokaler som under 

skoldagen och försöker anpassa miljön i så stor utsträckning som möjligt utifrån 

fritidsverksamhetens behov. Några enheter uppger att elevgruppens trygghet ökar när 

verksamheten förläggs utomhus då miljöombytet underlättar för eleven att "gå från skolelev 

till fritidsbarn". Utomhusaktiviteter är därför en naturlig del av undervisningen på fritidshem. 

Några enheter har haft läxläsning på schemat och erbjudit hjälp, vilket gett positiva resultat 

för elevers förståelse och utveckling av kunskaper i ämnet. 

På samtliga fritidshem har det normkritiska och våldspreventiva arbetet varit ett centralt 

utvecklingsarbete under en längre tid, vilket lett till att personalen idag på många enheter har 

en stor kunskap om hur lärmiljön kan stötta och hur de kan arbeta för att låta eleverna 

utveckla sin fulla potential oavsett könstillhörighet. 

Rektorer beskriver att arbete pågår på enheterna med att skifta fokus från aktiviteter till 

undervisning i fritidshemmen. Traditionellt har fritidshemmen erbjudit aktiviteter efter 

skoltid, men med revideringen av läroplanen och fritidshemmens eget kapitel 2019 skrivs 

undervisning fram. Syftet är att undervisningen ska komplettera undervisningen i skola och 

förskoleklass. Resursstöd till elever i behov av stöd finns under skoltid men följs inte med 

automatik med eleven till fritidshemsverksamheten. Fler enheter än tidigare beskriver ett ökat 

antal elever i behov av stöd och för personalen svårighet att möta dessa elever. 

  

Nulägesanalys 

Fritidshemmen har försökt att återuppta sitt utvecklingsarbete som pausats eller fördröjts 

under pandemin. De flesta bedriver eller planerar att under våren 2022 utvecklingsarbeten 

kring att höja personalens kompetens kring uppdraget och undervisning på fritidshemmen. 

Flera rektorer rapporterar om att de behövt organisera om verksamheten då det är färre elever 

inskrivna på fritidshemmet. Det har inneburit minskat personalantal och sammanslagning av 

avdelningarna. Minskat personalantal har även gett konsekvenser för skolverksamheten 

genom minskad tillgång till personalresurser eftersom del av fritidspedagogers arbetstid 

innefattar arbete med elever under skoltid. 

Problemformuleringar 

Flera enheter uppger att ekonomin är svår att balansera mellan grundskola och fritidshem och 

upplevelsen är att resurser inte räcker till för att tillgodose den personaltäthet och kompetens 

man eftersträvar samt möta elevers olika behov under fritidshemstid. 

Enheter uppger även att rektorers delaktighet i den centrala kompetensutvecklingen behöver 

öka och styras gemensamt centralt. 
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Orsaker till problem 

Komplexiteten för rektor att bedriva två verksamheter samtidigt. Skolan är lagstyrd, men inte 

fritidshemmen vilket oftast resulterar i en fördelning i tid och ekonomi som främst gynnar 

eleven under skoltid. Detta har även drabbat det systematiska kvalitetsarbetet. 

Rektorer upplever att det centralt utvecklingsarbete som bedrivs är särskiljt från de lokala 

processerna som pågår på enheterna. 

  

Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats 
Bakgrund/problem/orsa
k) 

Mål(vad vi i 
ett senare 
skede antar 
ska hända 
genom att 
målet nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avsluta
d) 

Implementera den 
framtagna 
stödblanketten för 
fritidshemmens 
SKA-arbete.  

SKA-arbetet på 
fritidshemmen är inte 
självständigt på samma 
sätt som grundskolans. 
Det innebär att det är 
svårt att på övergripande 
nivå värdera 
verksamhetenskvalitet och 
föreslå insatser på VC-
nivå.  

Fritidshemme
n skall ha ett 
självständigt 
och tydligt 
SKA-arbete.  

Ht20-ht22 pågående 

Fortbildning för 
personalen. Mobilt 
team som stöd i 
samarbete 
grundskola och 
socialtjänst (TSI).  

Trångboddheten och 
därmed brister i 
arbetsmiljön försvårar 
arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd och 
försämrar 
förutsättningarna totalt 
sett.  

Utvecklad 
verksamhet 
som 
tillgodoser 
och möter 
hela 
elevgruppens 
behov  

ht20-ht23 pågående 

Genomsyn av 
fritidshemmens 
kompetensutvecklin
g genomförs av 
grundskolans 
ledning och 
rektorsgruppen.  

Centralt utvecklingsarbete 
är i stort sett särskilt de 
lokala processerna. 

Rektorer har 
ökad insyn 
och styr 
innehåll av 
centrala 
nätverksträffar 
och K-dagar.  

vt22-ht22 pågående 

Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

Utveckla SKA-arbete 

Genom fritidshemmens styrgrupp har man tagit fram en stödblankett man kommer använda 

inom samtlig fritidshemsverksamhet. Nästa steg är att implementera och genomföra SKA-

arbetet utifrån stödblanketten. 

  

Fortbildning  

På flera enheter avstannade de inplanerade fortbildningsinsatserna pga pandemin. Ett omtag 

tas inför vårterminen 2022. 
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TSI 

Projektet ”Mobilt team som stöd i samarbete grundskola och socialtjänst (TSI)” har kommit 

igång enligt planering. Enheterna Sandersdal och Unneröd är utsedda och samarbetet startar 

upp den 1 september. Har arbetats fram checklistor för att ta fram de elever som har störst 

behov. TSI magneten är ett statsbidrag. Tanken är att stödja familjer och barn med 

helhetslösningar i hem och skola samt föräldrastöd. Finns arbete kvar att göra tex se över 

rutiner. 

  

Utveckla grundskolegemensam elevenkät 

Insatsen genomförs på samtliga fritidshem. Utvärdering av enkäten kommer att genomföras 

eftersom det har framkommit svårigheter för elever att fylla i enkäten. Analys av resultatet 

genomförs både på enhetsnivå och övergripande nivå. 

Nya insatser 

Översyn av kompetensförsörjning 

Flera enheter uppger att ekonomin inte räcker till att tillgodose den personaltäthet och 

kompetens man eftersträvar. En kompromiss i detta är att man sänker kompetensnivån och 

höjer personaltätheten med elevassistenter/fritidsassistenter. Detta gäller främst de enheterna 

som tappat många fritidshems elever och lagt ner fritidshemsavdelningar vilket har resulterat i 

färre men större fritidshemsavdelningar. 

Översyn av resursanvändandet 

Enheter upplever svårigheter för fritidshemspersonals kompetens och personaltäthet för att 

tillgodose elever olika behov under fritidshemstid. Under våren kommer ett arbeta startas med 

enheter som har liknande förutsättningar gällande budget och ekonomi för att ge och ta av 

varandra gällande organisation, tjänsteplanering och schemaläggning. Målet är att detta arbete 

kommer leda till ökad likvärdighet mellan de kommunala enheterna. 

Enheter uppger även att rektorers delaktighet i den centrala kompetensutvecklingen och 

arbetet med fritidshemmens nätverksträffar behöver öka, för att knyta samman det centrala 

arbetet med det lokala. En förändring och intensifiering av centrala rutiner för fritidshemmens 

arbete, förutsättningar och kompetensutveckling behöver genomföras. 
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2.10 SKA-uppdrag gymnasieskolan T3 2921 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem 

som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

 

Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter genomförd granskning visar att det 

kompensatoriska arbetet för elever i behov av stöd bara är påbörjat och riktar därmed en 

tydlig uppmaning till huvudmannen att fortsatt satsa på utveckling av såväl resurser som 

arbetsformer för elever i behov av stöd i gymnasieskolan. Detta innebär att verksamheten 

framåt arbetar med att utveckla det kompensatoriska stödet genom flera insatser på 

rektorsenheterna. Stödet ska tydligare riktas till de elever som är i behov av studiestöd. 

Studieresultaten för gymnasieskolans avgångselever är trots distansundervisning och pandemi 

stabila och till och med något ökande jämfört med tidigare år enligt egen statistik. Det 

kompensatoriska och riktade arbetet under våren 2021 har fått avsedd effekt. Det ses 

exempelvis vid jämförelse mellan antal satta F före och efter sommarskola. 

Vid analys av studieresultat (egen statistik) framgår att gymnasieskolan totalt har en viss 

ökning när det gäller andel elever med gymnasieexamen. Tio av gymnasieskolans program 

visar en ökning av resultat i den egna statistiken. Två program avviker med en större sänkning 

av andel elever med gymnasieexamen. Det finns ett behov av att arbeta fram mer riktade 

insatser som når de elever som är i behov av stöd för att nå gymnasieexamen. Elever i behov 

av stöd väljer bort stödinsatser så som studieverkstad och lovskola. 

Kompensatoriska insatser har fortsatt under hösten 2021. Lovskolan under höstlovet var inte 

lika omfattande som tidigare genomförda lovskolor under våren 2021. Lärare som anställts 

inom studiestöd har använts för förstärkning av bemanning inom skolhusens organiserade 

stöd till elever inom främst ämnena engelska, matematik, svenska. 

Under hösten 2021 har enkäten kring Trygghet och studiero genomförts för första gången i 

omarbetad version. Svaren visar att 95% av eleverna anger att de känner sig trygga under sin 

skoldag. Det innebär att det finns elever som inte känner sig trygga i skolan. Arbete för ökad 

trygghet pågår på varje rektorsenhet och inom varje skolhus identifieras otrygga platser och 

åtgärder genomförs. Rektorerna på Agneberg lyfter fram trängsel som ett problem. Matsalen 

lyfts fram som otrygg plats och köbildning som skapar oro. Vad gäller studieron så är det 

ca 6% som anger att den är mindre god och av dem är det jämnt fördelat mellan flickor och 

pojkar. 

 

Behov av stöd från huvudman 
Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i behov av stöd och insatser som syftar 

till att öka andel elever som når gymnasieexamen. 

Gymnasieskolans tillgång till matsalar behöver stärkas.  

Engelska lyfts som ett problemområde inom både Introduktionsprogrammen och nationella 

program. 
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2.11 Uppföljning av övergripande läroplansmål för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan 

Kunskaper: lärande för hållbar utveckling 

Gymnasieskolans kurser har lärande för hållbar utveckling tydligt inskrivna och det blir 

särskilt tydligt inom ämnen så som naturkunskap och samhällskunskap, yrkesämnen och 

inriktningsämnen. Under senare år har inte hållbar utveckling lyfts fram särskilt i 

övergripande perspektiv för gymnasieskolan utan arbetet sker på rektorsenheterna. Inom 

lokalgruppen kommer gymnasieskolan att arbeta fram nya gemensamma rutiner kring 

praktiskt genomförande gällande återvinning och avfallshantering för att stärka detta arbete i 

hela gymnasieskolan. 

Normer och värden 

Den omarbetade enkäten har nu använts och analysen gjorts per enhet. Utifrån analysen har 

otrygga platser identifierats och åtgärder satts in där det är möjligt. Enhetschef för Elevhälsa 

arbetar i nära samarbete med rektor och ingår i ledningsgruppen för Uddevalla 

gymnasieskola. 

Elevernas ansvar och inflytande 

Ett omtag kommer att göras för att återinföra systematik kring kursutvärderingar. Ett nytt 

serviceavtal är tecknat med Sveriges Elevkårer och i avtalet ingår utbildning av 

elevskyddsombud, som ska finnas på varje program. 

Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

Under pandemin har gymnasieskolan använt sig av digital teknik för att nå ut med 

information kring utbildningsval. Det har varit aktiviteter med information och möjlighet till 

att ställa frågor för elever och vårdnadshavare. Under hösten 2021 genomfördes dock Öppet 

hus fysiskt och det var mycket välbesökt. 

Yrkesprogrammen har genomfört digitala programråd med branscherna under pandemin. 

Bedömning och betyg 

En ny förstelärarorganisation har verkställts under året. Förstelärare har fokus på systematiskt 

kvalitetsarbete på resp rektorsenhet. En gemensam mötesstruktur för genomförande av SKA-

möte, verksamhetsmöte och ämnesmöte används. En gång per termin är det gemensamt möte 

för ämneslärare i resp ämne inom gymnasieskolan. 

Rektors ansvar 

Ledningsgruppen för gymnasieskolan har möte varje vecka för gemensamma frågor. För 

skolhusen är en rektor per skolhus ansvarig för lokalfrågor. Som stöd i det systematiska 

kvalitetsarbetet har varje rektorsenhet 2-3 förstelärare. Biträdande rektorer finns som stöd för 

rektor inom schemaläggning och skolplanering. 

 

2.12 Fördjupad beskrivning av gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd – Trygghet och studiero 

Hösten 2021 återgick gymnasieskolan fullt ut till skolförlagd undervisning, vilket innebar att 

trängsel gjorde sig påmind på vissa platser i skolhusen. Varje skolhus identifierar otrygga 

platser och sätter in åtgärder utifrån det. Återkommande i rektorernas rapportering är 
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matsalen, främst på Agneberg. På Agneberg trängs eleverna i kö och det är trångt när eleverna 

ska äta. I januari 2022 flyttar tre program från Agneberg till Sinclairhuset (Norra Agneberg). 

Till Agneberg flyttar Introduktionsprogrammen, IM. Detta innebär ett behov av 

kapacitetsökning av matsalen på Sinclair för att kunna minska trängseln i Agnebergs matsal. 

För att stärka studieron i klassrummen finns ett behov av riktade satsningar till elever i behov 

av stöd. 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd - kunskapsresultat 

SKA-modellen och gymnasieskolans mötesstruktur och årshjul tillsammans med införande av 

ny förstelärarorganisation har stärkt enheternas systematiska kvalitetsarbete. Rektorerna 

rapporterar om att det givit ett ökat fokus på studieresultat samt trygghet och studiero. 

Det är svårt att få eleverna att gå till studiepass och studieverkstäder som det ser ut idag 

rapporterar rektorerna. Lovskolan vecka 44 genomfördes för 60 elever totalt inom 

gymnasieskolan 

Nulägesanalys 

Studieresultat- Avgångselever 2021 

Under våren 2021 genomfördes kompensatoriska insatser så som lovskola och utökad 

studietid för att så många elever som möjligt skulle nå gymnasieexamen. Mätbara effekter av 

sommarskolan sågs genom att jämföra antal satta F före och efter sommarskolan. Totalt satta 

F var före sommarskolan 537 st och efter sommarskolan 436 st, dvs 99 st F åtgärdades under 

sommarskolan. För flickorna var det en förändring på 57 st och för pojkarna var det en 

förändring på 42 st. Studieresultaten för gymnasieskolans avgångselever är trots 

distansundervisning och pandemi stabila och till och med något ökande jämfört med tidigare 

år enligt egen statistik. Det kompensatoriska och riktade arbetet under våren 2021 har fått 

avsedd effekt. Det ses exempelvis vid jämförelse mellan antal satta F före och efter 

sommarskola. Under distansundervisningen har rektorsenheterna arbeta mycket riktat och 

proaktivt och beslut om undantag från distans har tagits vid behov för enskilda elever eller 

praktiska moment. 

 

Gymnasieexamen; Vid analys av studieresultat (egen statistik) framgår att gymnasieskolan 

totalt har en viss ökning när det gäller andel elever med gymnasieexamen. Tio av 

gymnasieskolans program visar en ökning av resultat i den egna statistiken. Programmen som 

höjer sitt resultat är Barn- och fritid, Ekonomi, Handel och administration, Bygg och 

anläggning, VVS- och fastighet, El och energi, Hantverk, Lärlingar på Östrabo Y, 

Industritekniska och Teknik. Två program avviker med en större sänkning av andel elever 

med gymnasieexamen. Det är Naturvetenskapsprogrammet samt Vård- och 

omsorgsprogrammet. 

 

Genomsnittligt betygspoäng; I den egna statistiken för avgångselever ligger resultatet för 

genomsnittligt betygspoäng stabilt jämfört med föregående läsår för gymnasieskolan som 

helhet. Tio program förbättrar sina resultat jämför med föregående år. Särskilt utmärker sig 

Lärlingsutbildningen på Östrabo Y, El- och energiprogrammet, Restaurang och 

livsmedelsprogrammet och Teknikprogrammet som höjer resultatet med över 1,0 i 

genomsnitt. Inget program avviker med stora sänkningar av resultat. 

 

Studieresultat-hösten 2021 

Stödinsatser har fortsatt under hösten 2021. Lovskola genomfördes under höstlovet och 

omkurser organiserades. Samtliga skolhus ökade bemanning inom studiestöd, 6 lärartjänster 
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tillsattes för att arbeta riktat med utbildningsskulden. Lovskolan under höstlovet var inte lika 

omfattande som tidigare genomförda lovskolor under våren 2021. Rektorerna beskriver att 

stödinsatserna som bedrivits fram till höstlovet i stor mån var tillräckliga och att eleverna 

väljer bort lovskola. 

 

Trygghet och studiero 

Under hösten 2021 har enkäten kring Trygghet och studiero genomförts för första gången i 

omarbetad version. Fördjupad analys görs på varje enhet. Uppföljning kommer att göras 

under våren 2022 enligt årshjul för SKA. 

 

Resultat för Uddevalla gymnasieskola, hösten 2021 
Trygghet 

Jag känner mig trygg under min skoldag 

95% av eleverna svarar att de känner sig trygga under sin skoldag 

5% av eleverna svarar att de inte känner sig trygga under sin skoldag 

 

Finns det platser på skolan, där du känner dig otrygg? 

90% av eleverna anger att det inte finns platser som känns otrygga 

10% av eleverna svarar att det finns otrygga platser (162 elever) 

Eleverna som svarar att det finns otrygga platser är fördelade på samtliga skolhus 

Rektorsenheterna BF/RL/GLU och SA är de enheter där flest antal elever svarar att det finns 

otrygga platser. Båda dessa enheter finns på Agneberg. Rektorerna på Agneberg pekar i sin 

rapportering på trängsel i matsalen och köbildning när eleverna ska äta som ett problem i 

detta. Vid jämförelse mellan årskurser inom gymnasieskolan är det i årskurs 2 och 3 som 

högst andel svarar att det finns otrygga platser. Varje enhet identifierar och åtgärdar när det 

gäller otrygga platser. 

 

Studiero 

94% av eleverna upplever en god eller okej studiero i klassrummet. 

5,7% av eleverna upplever en mindre god studiemiljö i klassrummet. De elever som svarat 

Mindre god är jämnt fördelade på tjejer och killar, 46 st tjejer, 47 st killar (5 elever har inte 

angett Tjej eller Kille) 

Rektorsenheterna SA (13 elever) och ES (14 elever) har flest elever som svarat att de upplever 

studieron i klassrummet som mindre god 

Vid jämförelse mellan årskurser är det fler elever i årskurs 3 än i årskurs 1 och 2 som svarar 

att de upplever studieron i klassrummet som mindre god. 

Introduktionsprogrammen, IM 
Inom IM utvecklas en modell för att kunna mäta förändring av förmågor innan betygen sätts, 

dvs en struktur för att se elevernas progression mer strukturerat i alla ämnen. 

 

Elevantalet inom IM minskar och det skapar svårigheter i organiserandet av undervisningen. 

Skillnaden i förmåga och behov kan kvarstå men färre elever läser samma ämne. Inom 

Individuellt alternativ, IMA, finns idag fler elever med stor psykisk ohälsa som behöver stöd 

och hjälp. 

 

Sammanfattning av identifierade problem, IM 

Frånvaro ofta med tidigare vana av låg närvaro i skolan 

Elever med stor psykisk ohälsa och låg närvaro i skolan sedan länge 

Elever med låg motivation och framtidstro. 
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Språkintroduktion, IMS: Ämnet engelska är det som förutom svenskan är svårigheten för att 

bli gymnasiebehörig. Ganska många elever har med sig ett antal betyg de fått genom 

studiehandledning men det är större effekt för elevernas möjligheter senare om de kan så 

mycket engelska som möjligt. 

Åtgärder 

 Tydligare användande av åtgärdstrappan vid låg närvaro och för omyndiga elever, fler 

möten med och högre krav på vårdnadshavare. 

 Omorganisation av Individuellt Alternativ, IMA, år2 där elever med behov av 

individuell inlärning delas upp.  

 Information om ordningsregler, Plan mot diskriminering och kränkande behandling, 

anmälningsrutin. Genomförd samordnat för hela skolan i mentorsgrupper. 

 Kollegialt lärande i form liknande de olika “lyften” där arbetsgrupper diskuterar fram 

något att testa, tex start på lektion, där alla går ut och prövar en modell för att sedan 

samlas och diskutera, bestämma nytt test osv. 

Behov av stöd från huvudman 
Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i behov av stöd och insatser som syftar 

till att öka andel elever som når gymnasieexamen. De kompensatoriska insatserna som 

genomförts 2021 behöver fortsätta. Fokus att så många som möjligt ska nå gymnasieexamen. 

 

Gymnasieskolans tillgång till matsalar behöver stärkas. Det är särskilt tydligt på Agneberg. 

En utökning av kapacitet av Sinclairs matsal skulle underlätta då ett antal program från våren 

2022 flyttar in i Sinclairhuset (Norra Agneberg). 

 

Engelska lyfts som ett problemområde inom både Introduktionsprogrammen och nationella 

program. Projektet Nyanländas lärande (Skolverket) syftar till en åtgärdsplan för 

språkutvecklande arbetssätt, men utöver detta behöver engelska prioriteras tidigt i elevers 

utbildning. 

Problemformuleringar 

Identifierade problem 
Studieresultat 

 Det finns ett behov av att arbeta fram mer riktade insatser som når de elever som är i 

behov av stöd för att nå gymnasieexamen. Elever i behov av stöd väljer bort 

stödinsatser så som studieverkstad och lovskola 

 Matematik och Engelska är ämnen med ett stort stödbehov av en ökande grupp elever. 

Trygghet och studiero 

 Studiero i klassrummet påverkas av att många elever i behov av anpassningar är i 

samma klassrum. 

 Trängsel på Agneberg, matsalen lyfts fram som otrygg plats och köbildning som 

skapar oro. 

Orsaker till problem 

Insatser till elever i behov av stöd syftar till att ge elever möjlighet att nå målen så långt det är 

möjligt, vilket sannolikt leder till ökad andel elever med gymnasieexamen. De riktade insatser 

som genomfördes under våren 2021 fick god effekt på andel elever med gymnasieexamen. 

Dessa insatser gjordes efter kartläggning av behov. Dessa insatser verkar fåfår bättre effekt än 
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generella lösningar med exempelvis studiepass. 

När det gäller engelska så hänger det ofta samman med att elever har annat modersmål än 

svenska och att engelskan fått stå tillbaka under utbildningen. Gymnasieskolans personal 

behöver kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt för att gynna elevers 

språkutveckling och lärande i alla ämnen. 

Gymnasieskolan behöver organisera stöd till elever så att elever kan få utökad studietid och 

handledning under pågående kurser. För att elever ska nyttja detta behöver det organiseras på 

sådant sätt att det sker inom schemaram och i de kurser som eleverna behöver på just det 

programmet. 

Orsaken till trängsel på Agneberg beror på ett ökande elevantal. Planering kring kapacitet och 

schemaläggning samt utökning inom Sinclairhuset pågår. 

Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats 
Bakgrund/problem/ors
ak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska 
hända genom 
att målet nås) 

Start- och 
slutdatum 

Status(pågående/avslut
ad) 

Uppföljning av 
studieresultat 
genom prognoser 
per årskurs 

Att identifiera f-kurser på 
varje program ingår i 
detta. 

Ökat 
studieresultat 
genom att 
åtgärder kan 
riktas till elever i 
behov av stöd 
under 
pågående 
utbildning 

2020-dec 
2021 

Pågående 

Alternativ studieväg 
för behöriga elever 

Elever inom NPF eller 
med sociala svårigheter 
kan ha svårt att följa 
ordinarie studievägar. 
Inom alternativ 
studieväg sker 
undervisning i mindre 
grupp och med hög grad 
av individualisering. 

Fler elever får 
gymnasieexam
en inom 4 år 

Utbildninge
ns start 
2021 

pågående 

Främjande av 
närvaro 

Att främja närvaro är en 
framgångsfaktor för att 
förebygga avhopp. Ett 
nära samarbete mellan 
elevhälsa, mentor och 
rektor är främjande 

Ökat 
studieresultat 

feb 2020- 
dec 2021 

Pågående 

Förebygga avhopp Utöver att analysera 
orsak till avhopp behövs 
ett förebyggande arbete 
och en tätare uppföljning 
per program 

Ökad trygghet 
och studiero 

 Pågående 

Mentorskapet och 
mentortiden 

Mentorskapet och 
mentortiden hanteras 
olika mellan program 
och skolhus 

Likvärdigt stöd 
kring elevers 
studiesituation 
inom 
gymnasieskola
n 

2021 Pågående 
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Insats 
Bakgrund/problem/ors
ak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska 
hända genom 
att målet nås) 

Start- och 
slutdatum 

Status(pågående/avslut
ad) 

Ny 
förstelärarorganisati
on 

Ny organisation beslutad 
i Barn och utbildning för 
att stärka det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Ökat fokus på 
systematiskt 
kvalitetsarbete 
ger ökat 
studieresultat. 

jan-dec 
2021 

Pågående 

Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

Avslutade åtgärder/insatser 

Ledarskap i klassrummet:  Kompetensutvecklingsinsats genomförd inom samtliga 

rektorsenheter under hösten 2021 med temat Ledarskap i klassrummet. Fortsättning på detta 

riktas till förstelärare som kompetensutvecklas inom styra, leda, coacha, dvs att leda i 

förändring. 

Uppdatering och utveckling av elevmiljöer Gymnasieskolan har genomfört en omfattande 

möbelsatsning för att skapa studiemiljöer i lokaler utanför klassrummen. Syfte är att förbättra 

elevers arbetsmiljö när det gäller såväl studiemiljöer som trygghet. Digitala arbetssätt har ökat 

möjligheter att arbeta med studierna i och utanför klassrummet. Inom samtliga gymnasiehus 

finns nu inredda studiemiljöer där studier kan ske före och efter lektioner. 

Lovskola Kompensatoriska åtgärder för att kompensera för hög andel distansundervisning 

under läsåret 20-21. Andel elever med gymnasieexamen kan bibehållas trots hög andel 

distansundervisning under pandemin. Riktade stödinsatser kommer att fortsätta under 2022. 

Utvecklingsarbete Trygghet och studiero samt Studieresultat Skolinspektionen pekade på 

behov av förbättrat analysunderlag för att kunna beskriva behov. Årshjul samt mötesstruktur 

är framtaget och verkställdes hösten 2021. Rapporteringen från rektorsenheterna ska innehålla 

analys utifrån fastställda nyckeltal, prognos studieresultat, jämförelse mellan flickor och 

pojkar samt handlingsplan kopplat till analys Studierresultat/Trygghet och studiero. 

Ny förstelärarorganisation Ny organisation beslutades i Barn och utbildning för att stärka 

det systematiska kvalitetsarbetet. Detta ger ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete  och 

förväntas ge ökat studieresultat. Kollegialt lärande är en viktig motor i arbetet framåt. 

Pågående insatser 

Alternativ studieväg – startar från hösten 2022 och målgruppen är elever som har behov av 

anpassningar och extra stöd. Det kan vara elever inom NPF eller med sociala svårigheter som 

gör det svårt att följa ordinarie studievägar. Inom alternativ studieväg sker undervisning i 

mindre grupp och med hög grad av individualisering. De utbildningar som erbjuds inom 

alternativ studieväg är Samhällsprogrammet samt Försäljning och service. Satsningen gör det 

möjligt att minska avhopp samt att elever som sökt specialskolor nu kan studera i Uddevalla. 

Främja närvaro - Kompetensutvecklingsinsatser är genomförda för samtliga lärare, 

elevhälsoplanen har kompletterats med rutiner som utgår ifrån att såväl förebygga som att 

åtgärda frånvaro. Uppföljning av arbetet sker 2022. 

Förebygga avhopp –En omfattande kartläggning om bakgrundsorsaker till elevers avhopp är 

genomförd läsåret 20/21. Bakgrundsorsaker är många och det man enskilt kan se är att 

möjligheter till att få sitt förstahandsval till inriktning samt nationellt program spelar in. 

Studiestöd samt tidiga åtgärder vid skolproblematik är mycket viktiga. E-tjänst för studie- och 



Barn- och utbildningsnämnden, Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, årsbokslut 2021 39(55) 

yrkesvägledare finns nu där avhopp/byten registreras samt orsak till dessa kartläggs, vilket 

ökar möjligheten till goda analyser och förebyggande arbete. 

Automatiserad närvaroregistrering – I samarbete med Vklass har en app utvecklats som 

möjliggör att elev automatiskt registrerar närvaro, testkörning har genomförts med 50 elever 

och 8 lärare. För full funktionalitet återstår vissa anpassningar. Tidplan är att detta skall vara 

utvecklat och testat VT 22 för att därefter ta beslut om det är möjligt med fullt användande 

från HT 22. 

 

Nya insatser 

Pågående/Nya insatser 

Kompensatoriska insatser för elever i behov av stöd och förstärkt studietid 

 Utökad studietid. Omkurser genomförs i skolhusen och blir ett sätt att ge utökad 

studietid till elever som har behov av det. Exempel frånTeknikprogrammet, 

Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet visar att omkurserna 

planeras in från start i tjänster för lärare för att göra det möjligt att ge elever 

handledning inför prövning eller undervisning i form av omkurs. 

 Lovskola höstlov 2021; 60 elever deltog i lovskola under två dagar på höstlovet. 

Ekonomiprogrammet (11 elever), Samhällsvetenskapsprogrammet (14 elever) och 

Fordonsprogrammet Transport (11 elever)- hade flest antal elever på lovskolan, 

Övriga program hade enstaka elever. Det är tidigt i kurserna som eleverna arbetade 

med, men rektorer rapporterar om att de elever som var där fick gjort det som var 

planerat. På Fordon-Transport handlade det tex om att ta igen förlorade kör-tid. 

 Förstärkt bemanning i skolhusens organiserade stöd till elever. Sex lärare är anställda 

inom ämnena engelska, matematik, svenska. Dessa lärare används i huvudsak i 

skolhusens studieverkstäder, men även för att dela kursgrupper eller dubbelbemanna i 

klassrumsundervisningen. 

 Gemensamma riktlinjer för Studieverkstad inom Uddevalla gymnasieskola. En 

arbetsgrupp gör en kartläggning och kommer att arbeta fram förslag på organisation 

om studieverkstad. 

 Behovsstyrd fördelning av elevassistenter/lärarassistenter. Tillträdande enhetschef för 

Elevhälsa ingår i gymnasieskolans ledningsgrupp och kommer att ha ansvar för 

elevassistenter. Fördelning kommer att ske i dialog med rektorerna inom 

gymnasieskolan. 

2.13 Fördjupad beskrivning av gymnasiesärskolans systematiska 

kvalitetsarbete 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd – Trygghet och studiero 

Enkät för uppföljning inom Trygghet och studiero har specialanpassats för att fånga upp 

elevernas upplevelser och behov. Elevenkäten om Trygghet och studiero kommer att 

genomföras 2 tillfällen per läsår. LoopMe som kommunikationsverktyg förväntas göra 

uppföljning och utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet mer levande och lättare att 

hantera. 
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Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd - kunskapsresultat 

Inom gymnasiesärskolan utarbetas en modell för uppföljning inom Studieresultat och 

Trygghet och studiero. Gymnasiesärskolan följer gymnasieskolans årshjul. För att driva det 

systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med rektor har gymnasiesärskolan förstärkts med 

två förstelärare. Gymnasiesärskolan kommer under 2022 också att rikta in det systematiska 

kvalitetsarbetet på att förstärka de pedagogiska och didaktiska strukturerna och den 

tydliggörande pedagogiken i undervisningen. 

Nulägesanalys 

Nulägesanalys – kunskapsresultat 
Elever som läser på gymnasiesärskolans nationella program får betyg i sina kurser. Det vi kan 

se är att det t.ex endast har satts betyg A på Administration, handel och varuhantering. Det 

sattes 68 avgångsbetyg i juni-21 och av dem var det 7A, 13 B, 16 C, 13 D och 18 E vilket 

visar på att det sätts fler av de lägre betygen än de högre. Två F är satta och det gäller 

integrerade elever som läser på 3-åriga gymnasiet. På gymnasiesärskolan finns inte betyget F. 

 

På det individuella programmet bedrivs undervisningen än mer individuellt utifrån var och 

ens förmåga. Det sätts inga betyg på individuella programmet och progressionen går betydligt 

långsammare hos elever som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. I dagsläget finns flera 

elever på framför allt det individuella programmet som är beroende av en-till en undervisning 

för att utvecklas i sitt lärande. 

Nulägesanalys- trygghet och studiero 
Elevenkäter är genomförda via UTV5 på de nationella programmen och i pappersform på 

individuella programmet samt gymnasiesärskolans fritids. 

Det sker ett stort antal tillbud på det individuella programmet. Dessa analyseras inom ramen 

för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. 

●Överlag upplever eleverna trygghet och studiero1.Jag har studiero på lektionerna (91.3 

%16/23)2.Jag känner mig trygg i mitt skolhus (97% 20/23)3.Jag har blivit utsatt för kränkning 

Elev ( 13% 20/23 ) Personal (6,5% 1/23) 

●Några elever har upplevt sig kränkta av personal●Alla känner inte till planen mot 

diskriminering och kränkande behandling 

Övrigt 

●Mycket tillbud (IP)●Oroliga elever ●Elever vet inte vad de ska göra 

  

Problemformuleringar 

Identifierade problem 

 Möjlig osäkerhet hos personal kring vad värdeord i kunskapskrav betyder 

 Olika syn bland personalen på betyg och bedömning 

 Elever är beroende av 1-1 undervisning eller mycket stöd från personal, för att 

utvecklas i sitt lärande 

 Elever är inte självständiga i sitt lärande 
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Orsaker till problem 

Orsak till problem 
Det har inte arbetats med likvärdighet i betygsättning på gymnasiesärskolan på många år. Det 

har inte arbetats med klassråd och genomgång av planen för diskriminering och kränkningar 

kontinuerligt på alla program. Bristande kunskap om funktionsnedsättningar och skolformen 

hos en del personal. Kunskap om tydliggörande pedagogik/AKK behöver ökas bland personal 

på hela gymnasiesärskolan. 

 Hög sjukfrånvaro på IP vilket skapar oro bland eleverna. 

 Inte arbetats med likvärdighet i betygssättning på många år 

 Ibland bristande kunskap hos personal om tydliggörande pedagogik/AKK 

 För lite kompensatoriskt material- hjälpmedel som ger det stöd personal ger 

  

Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats 
Bakgrund/problem/orsak
) 

Mål(vad vi i 
ett senare 
skede antar 
ska hända 
genom att 
målet nås) 

Start- och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avslutad
) 

IP - Bedömning för 
lärande 
 
 
 
NP - betyg och 
betygsättning 

Elever behöver bli mer 
självständiga i sitt lärande. 
 
Olika syn på betyg och 
bedömning 

Mått - Elevers 
självständighe
t ska öka 
 
Mått - Elever 
med höga 
betyg ska öka 

 Pågår - precis startat v.44 

NPF-studiepaket 
Inte självständiga i 
sitt lärande 

Eleverna är inte 
självständiga i sitt lärande 

 Avslutad 
2021 

Avslutad 

Två förenklade 
versioner av planen 
mot diskriminering 
och kränkande 
behandling 

Elever känner inte till 
planen 
Elever känner sig kränkta 
av personal 
 
Strukturerade klassråd-
Vad kan bli bättre? 

Bättre resultat 
jämfört med 
förra 
 
Positivt 
gensvar från 
elever (m) 
 
Elever känner 
delaktighet 

 Pågår 

Förhandling med 
bemanningsenhete
n 

Elever inte 
självständigaElever inte 
självständiga 

  Pågår 
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Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

 

Nya insatser 

2.14 SKA-uppdrag Vuxenutbildningen T3 2021 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem 

som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

 

Sammanfattning 
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Trots en längre period av övervägande distansundervisning är måluppfyllelsen hög i hela 

verksamheten. Den tydligaste konsekvensen av distansundervisning är förlängda studietider 

för elever inom svenska för invandrare, särskild utbildning och allmänna kurser på gymnasial 

nivå. För många elever har dock distansundervisningen fungerat bra, inte minst inom 

yrkeshögskolan, vilket lett till att ett hybridupplägg av plats- och fjärrundervisning kommer 

tillämpas framåt. Arbetsplatsförlagt lärande och Lärande i arbete har fungerat bra med enstaka 

undantag och huvudmåttet visar att 96% av eleverna som gått en gymnasial utbildning går till 

arbete eller vidare studier. Tidigare lyfta problem och åtgärder fortgår och rör framför allt 

gruppen elever med svenska som andraspråk. Verksamhetens insatser inom 

Skolverksprojektet bedöms kunna bidra till de sedan tidigare planerade åtgärderna. 

 

2.15 Uppföljning av övergripande läroplansmål 

Ett av vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att stödja eleverna och bidra till att 

möjliggöra fortsatta studier och arbete samt väl underbyggda utbildningsval. Det arbetet 

påbörjas ofta innan eleverna ens är elever – i första mötet med studie- och yrkesvägledare. 

Det underhålls sedan kontinuerligt under elevens utbildning genom den breda studie- och 

yrkesvägledningen. Med bred studie- och yrkesvägledning avses det arbete som görs i 

utbildningen, av lärare, pedagoger och rektorer. Det kan handla om att knuta 

utbildningsinnehåll till yrkeslivet, att informera om olika utbildningsmöjligheter och göra 

studiebesök på arbetsplatser. Arbetet styrs av läroplanen för vuxenutbildning och enheternas 

planer för studie- och yrkesvägledning. 

  

Vuxenutbildningen ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat 

genom arbetsliv eller tidigare studier och det sker genom kartläggningar och valideringar. 

Under hösten 2021 har ett projekt påbörjats med att sprida och vidareutveckla en väl 

fungerande metod för kartläggning av valideringsbehov. Valideringen innebär att elever inte 

ska behöva läsa det de redan kan. Valideringen kan också leda till revidering av elevens 

individuella studieplan. Utbildningen ska i stort bidra till kunskaper om samhälls- och 

arbetsliv, det demokratiska samhället, mänskliga rättigheter och problemlösningsförmåga. Det 

säkerställs bland annat genom utbyte mellan lärare. Gruppen för hållbar utveckling är ett 

sådant exempel där idéer, undervisningsmaterial och annat delas mellan samtliga enheter. 

  

Alla elever och studerande inom vuxenutbildningen kan kombinera studier inom olika 

skolformer, till exempel mellan kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola eller 

folkhögskola. Samverkan med andra utbildningsanordnare och arbetslivet är grundläggande 

för vuxenutbildningens verksamhet. Regelbundna studiebesök, APL- och LIA-kontakter, 

yrkesråd och kompetensråd bidrar till aktuell information om arbetsmarknaden och dess 

villkor. 

  

Ett av vuxenutbildningens mål är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina 

studieresultat. Det möjliggörs genom mentorssamtal, handledning, betygssamtal och 

kunskapsmatriser. Kunskapsmatriser består av den aktuella kursens kunskapskrav och varje 

kunskapskrav markeras av lärare när det är uppnått. Det ger eleverna en god överblick av 

deras styrkor och vad de behöver fokusera på för att nå sitt önskade betyg. 
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Rektors ansvar som pedagogisk ledare innebär att ge lärare förutsättningar för att bedriva 

undervisning av god kvalitet samt att individanpassa densamma. Det genomförs och 

säkerställs i det systematiska kvalitetsarbetet. En viktig del i individanpassningen är att 

utforma utbildningen så att elever i behov av stöd, får stöd. Det sker i första hand inom ramen 

för den ordinarie undervisningen men det kan också ske via Studiecentrum. Flera projekt är 

genomförda med fokus på individanpassningar. Ett sådant genomfördes i samverkan med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten där lärare fick kompetensutveckling och verktyg kring 

elever i behov av stöd. Ett behov av stöd som ofta förekommer är behov av förlängd studietid 

vilket rektor organiserar genom förlängd kurs och/eller orienteringskurs. 

  

2.16 Fördjupad beskrivning av vuxenutbildningens systematiska 

kvalitetsarbete 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd – Trygghet och studiero 

Brukarenkät genomfördes i oktober och besvarades av 759 elever och studerande, varav 63% 

kvinnor, 36% män och 1% vill ej svara/icke-binär. Könsfördelningen är representativ för elev- 

och studerandegruppen. 96% upplever att de är trygga, 91% uppger att de har god eller 

mycket god studiero och 93% anger att de trivs bra eller mycket bra. Distansundervisningen 

har inte påverkat resultat lika mycket som väntat. Resultaten är mycket lika mellan kön och 

rektorsområden. Studiero har ”lägst” resultat (91%) vilket stämmer överens med tidigare 

mätningar. 

  

I arbetet med trygghet och studiero har ett fokus varit att informera om vad kränkande och 

diskriminering behandling är, och hur man kan gå till väga för att anmäla det. Det har gjorts 

på bland annat elevråd och vid utbildningsstarter. Under hösten har verksamheten haft 

”värdegrundsvecka” där alla enheter har arbetat med värdegrund på olika sätt i 

undervisningen. I flera elevgrupper har man börjat med grupparbeten tidigt i utbildningen för 

att skapa en god trivsel och trygghet i gruppen. Åtgärderna kommer följas upp via enkät T1 

2022. 

Sammanfattning av enheternas analyser och behov av stöd - kunskapsresultat 

Svenska för invandrare 

Under T2 bedrevs undervisningen inom svenska för invandrare till största del på distans, med 

undervisning på plats prioriterat för elever i behov av stöd. Måluppfyllelsen ligger på 89% 

och eleverna bestod till ca 65% av kvinnor. Avbrotten är något högre än tidigare och ingen 

enskild orsak kan urskiljas, vanligast är att eleverna går till arbete, till andra studier eller 

annat/personliga skäl. Det har tidigare lyfts att tid i kurs till betyg generellt ökar, vilket inte 

ses lika tydligt detta tertial. Sifforna för tid till betyg har dock inte optimal reliabilitet med 

anledning av distansundervisningen. 

  

Distansundervisningen har inneburit utmaningar främst vad gäller tala/samtala och i flera 

elevgrupper märks en långsammare progression än vanligt inom området. Åtgärderna för att 

öka skriva-förmågan återupptas under T2-T3 bland annat i form av fokusgrupper. Under året 

har ett projekt genomförts i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten med fokus 

på att möta och individanpassa undervisning för elever i behov av stöd. En utvärdering av 

projektet visar att lärare tagit till sig och använt verktyg vad gäller struktur, enskilda samtal 
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och läs- och skrivutveckling. Flera lärare beskriver att de upplever att eleverna lättare och 

fortare förstår uppgifter tack vare struktur och planering och att eleverna tar mer eget ansvar. 

Under T3 och framåt kommer handledning och mentorssamtal vara i fokus inom sfi. 

  

Grundläggande och gymnasiala allmänna kurser 

Inom grundläggande kurser ses en måluppfyllelse på 94%, gymnasiala kurser i egen regi 

ligger på 78% och kurser på distans 86%, vilket ligger på liknande nivåer som tidigare. Inom 

grundläggande och gymnasiala allmänna kurser är andelen kvinnor ca 60%. Avbrotten ligger 

på 20% och flera av avbrotten är ”positiva”, det vill säga att elever går till arbete eller vidare 

studier. En liten ökning av avbrott som kan härledas till distansundervisningen har 

identifierats. Lärare har jobbat med att etablera en kontakt med varje elev så tidigt som 

möjligt vid distansundervisning för att bibehålla elevens motivation och känsla av 

sammanhang. Inom svenska som andraspråk på grundläggande nivå finns fyra delkurser och 

eleverna behöver ofta förlängd tid på dessa. En anledning till det är att det är första 

svenskakursen efter sfi, och det blir ett mycket stort steg för eleverna att gå från sfi, som inte 

har några tidsramar, till första delkursen på grundläggande nivå som på heltid ska läsas på 

fem veckor. Arbetslaget kommer att fokusera på att kartlägga vilka förmågor/kunskapskrav 

som eleverna inte uppnår när kurstiden behöver förlängas. Studiecentrum har inte varit lika 

tillgängligt som vanligt under pandemin, vilket har påverkat flera elevers progression 

negativt. Studiecentrum kan bidra till exempel med generellt stöd, struktur och studiero. Inom 

de allmänna kurserna planeras delvis fortsatt hybridundervisning, undervisning både på plats 

och distans/fjärr, för de grupper där det fungerar bra. 

  

Särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå 

Inom särskild utbildning finns det 40 elever och 66 kursdeltagare varav de flesta läser på 

grundläggande nivå. Under T2 sattes 6 betyg och 3 intyg på grundläggande nivå och 6 betyg 

på gymnasial nivå. Det var något lägre än planerat, på grund av distansundervisning och 

mycket omfattande kurser. De grundläggande kurserna planeras individuellt utifrån varje elev 

och det kan finnas behov av minskad omfattning. För att kunna upptäcka och åtgärda problem 

snabbt kommer man börja arbeta med ”känsloemojisar”/barometer för att utvärdera lektioner. 

Det kan till exempel handla om att kolla av ifall syftet med lektionen var tydligt kopplat till 

kursens kunskapskrav. 

  

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå 

Följande yrkesutbildningar slutade under perioden med måluppfyllelse: 

 Buss 83% 

 Svets 90% 

 Vård 100% 

 Betong 100% 

 Mekaniker 96% 

 Restaurang 98% 

 Barnskötare 96% 

 Vård distans 92% 

 Fastighetsskötsel 100% 

 Rengöringsservice 80% 
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Måluppfyllelsen ligger liksom tidigare på en hög nivå. Avbrotten är relativt få och det 

arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är genomfört enligt planering. Inom betong och buss har 

det varit stopp för APL under pandemin men under T3 fungerar det i alla utbildningar. Rektor 

ser över möjligheter att utöka och/eller tidigarelägga APL inom mekaniker då man tror att det 

kommer påverka elevernas förutsättningar och måluppfyllelse positivt. Distansundervisningen 

har påverkat elevernas tid för praktiska uppgifter något, till exempel inom restaurang och 

yrkesförare. Verktyget LoopMe används för bland annat närvaroregistrering under APL. Inom 

flera områden saknas kursmaterial på lätt svenska, vilket lett till att lärare själv producerat 

kursmaterial med anpassat språk inom bland annat rengöringsservice och svets. En annan 

åtgärd för att underlätta för elever med låga språkkunskaper är att teoretiska prov läggs in i 

exam.net, där eleverna får språkstöd. 

  

Huvudmåttet visar att 96% av eleverna som gått en gymnasial utbildning går till arbete eller 

vidare studier. 

  Arbete Studier Annat 

Svets (11) 82% 9% 9% 

Mekaniker (15) 80% 13% 7% 

Restaurang (16) 100% 0% 0% 

Barnskötare (12) 92% 8% 0% 

Vård (14) 71% 21% 7% 

Buss (7) 100% 0% 0% 

Gy allm (169) 25% 72% 4% 

  

Yrkeshögskoleutbildningar 

Distansundervisningen har fungerat bra för de studerande på YH. Flera studerande uppger att 

distansundervisningen ger god tillgänglighet, exempelvis är det lätt att följa undervisningen 

även vid sjukdom. Lärande i arbete (LIA) har genomförts enligt plan med enstaka undantag. 

Det är generellt få avbrott inom YH och de avbrott som görs är ofta på grund av arbete. Inom 

skräddare är det tre studerande som fått jobb som skräddare innan utbildningen var slut. En 

anledning till de få avbrotten är regelbundna, veckovisa avstämningar med de studerande. 

Inom YH kommer man delvis fortsätta med distansundervisning. 

  

Nulägesanalys 

Se ovan 

Problemformuleringar 

Inga nya problem är identifierande på övergripande nivå under perioden. Problem, orsak, 

åtgärder och uppföljning av pågående åtgärder: 

  

Problem 1 (ej nytt): Negativ relation mellan kursbetyg och NP-betyg inom sfi studieväg 1 

och 2, elever får godkända kursbetyg men F på skriva i nationella prov 

Orsak: Skillnader i bedömning av godkänd nivå vad avser förmågan skriva, för lite 
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undervisning i skriva 

Åtgärd: Kompetensutveckling och kollegialt lärande i hur man bäst undervisar i skriva 

+ verktyget "Rättningsnyckeln" som stödjer elever att rätta sina egna och andras texter 

Uppföljning T3 2021: Åtgärderna har delvis varit pausade på grund av distansundervisningen 

men är återupptagna under hösten. Uppföljningar har visat ett förbättrat resultat på skriva-

förmågan. Nationella prov är viktiga underlag för att följa upp insatsen men har inte 

genomförts under perioden på grund av coronapandemin. Nationella prov genomförs som 

vanligt från och med hösten. Inom studieväg 2 har fokusgrupper införts, där elever får extra 

undervisning i att skriva. 

  

  

Problem 2 (ej nytt): Det tar längre tid att nå betyg i sfi-kurser för fler elever inom studieväg 

1 och 2. 

Orsak: Verksamheten ser flera orsaker till problemet. Distansundervisningen har påverkat 

progressionen för elever inom studieväg 1 och 2, på grund av bristande digital kompetens, 

studieteknik, självständighet och studiero. Undervisningen har också organiserats på ett annat 

sätt än vanligt under distansundervisningen, med färre lärarledda timmar och fler timmar för 

egna studier och handledning. Utöver detta ses en tendens att de elever som påbörjar sfi nu 

ofta har varit i landet flera år men varit utan sysselsättning. Många elever som inte har något 

speciellt mål med sfi, som att bli behörig för en yrkesutbildning, högskoleutbildning eller 

arbete, har bristande motivation och tar sällan eget ansvar i studierna. 

Åtgärd: Undersöka möjliga insatser för ökad progression och kortare tid inom sfi, se 

åtgärdsplan. 

Uppföljning T3 2021: Insatsen för 20 elever med lång tid på sfi genomfördes under våren 

2021 och gav mycket gott resultat där 17 av eleverna fick godkända betyg. Lärarna har 

fokuserat på individuell handledning, motivation och höga förväntningar på eleverna. En 

slutsats från den insatsen är att lärare med stora grupper inte kan individanpassa utbildningen i 

den utsträckning som skulle behövas. Verksamheten satsar från och med hösten på 

kombinationsutbildningar, yrkesutbildningar i kombination med svenska och stödjande 

insatser. Forskning visar att kombinerade utbildningar gynnar inlärning och progression både 

i språket och i yrkesämnet. 

  

  

Problem 3 (ej nytt): Det finns elever inom yrkesutbildningar som saknar förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen på grund av språknivå 

Orsak: Verksamheten ska när det gäller utbildning på gymnasial nivå bedöma om eleven är 

behörig eller ej till utbildning (Skollagen 20 kap §20). Ofta handlar det om att elever ska vara 

på en viss språknivå för att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Om 

verksamheten bedömer att sfi C-nivå är tillräckligt har elever med betyg i sfi C, eller högre, 

ansetts behöriga. Problemet är att många elever har betyg från till exempel IM eller 

folkhögskola men saknar kunskaper motsvarande betyget. Det kan till exempel bero på att 

betyget är några år gammalt och eleven inte underhållit sina språkkunskaper sedan dess. 

Dessa elever får mycket svårt att klara yrkesutbildningar trots mycket stöd och anpassningar, 

vilket kan leda till avbrott och låg måluppfyllelse vilket är negativt för eleven, verksamheten 

och kompetensförsörjningen. 
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Åtgärd A: Se över ansökningsprocessen gällande bedömning av behörighet, i form av 

standardiserad kunskapsbedömning för alla elever, oavsett om eleverna har betyg sedan innan 

eller inte. Det skulle leda till att beslut om mottagande tas på ”rätt” underlag – elevens 

kunskaper vid tillfället och inte gamla betyg. 

Uppföljning T3 2021: En översyn har gjorts av vilka tekniska möjligheter som finns att ha 

standardiserade, digitala prov likt teoriprov för körkort. Det finns många lösningar på digitala 

prov men det är avgörande att varje provresultat automatiskt kopplas till eleven i det 

befintliga elevsystemet. Behovet är lyft till kommunens IT-styrgrupp. 

  

Åtgärd 2 på problem 2 och 3: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Under T2 2021 beslutades ytterligare insats kopplat till problem 2 och 3 om långsam 

progression inom sfi och elevers bristande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. 

Insatsen gäller alla elever med svenska som andraspråk och handlar om att implementering 

och utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Insatsen ska utformas och 

genomföras i samband med Skolverkets stöd till huvudmannen. Verksamhetens insatser inom 

Skolverksprojektet handlar om kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt samt framtagande av bedömningsmaterial för elevers språknivå på modersmål och 

svenska samt elevers behov av stöd. 

  

Orsaker till problem 

Se ovan 

Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats 
Bakgrund/problem/orsa
k) 

Mål(vad vi i 
ett senare 
skede antar 
ska hända 
genom att 
målet nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avsluta
d) 

Kompetensutvecklin
g och kollegialt 
lärande i hur man 
bäst undervisar i 
skriva + använda 
verktyget 
"Rättningsnyckeln" 
som stödjer elever 
att rätta sina egna 
och andras texter 

Negativ relation mellan 
kursbetyg och NP-betyg 
inom sfi, pga många F på 
skriva i NP (problem 1) 

Bättre 
korrelation 
mellan 
kursbetyg 
och NP. 
Bättre 
resultat i 
skriva på NP. 

T2 2019 
- ? 

Pågående 

Undersöka möjliga 
insatser för ökad 
progression och 
kortare tid inom sfi 

Det tar längre tid att nå 
betyg inom sfi studieväg 1 
och 2 (problem 2) 

Elever som 
tar eget 
ansvar, har 
motivation 
och tydliga 
mål med 
utbildningen, 
samt en 
undervisning 
som främjar 
detsamma 

T1 2021 Pågående 
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Insats 
Bakgrund/problem/orsa
k) 

Mål(vad vi i 
ett senare 
skede antar 
ska hända 
genom att 
målet nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avsluta
d) 

Se över 
ansökningsprocesse
n gällande 
bedömning av 
behörighet, i form av 
standardiserad 
kunskapsbedömning  

Det finns elever inom 
yrkesutbildningar som 
saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig 
utbildningen på grund av 
språknivå (problem 3) 

Beslut om 
mottagande 
till utbildning 
grundas på 
elevens 
aktuella 
kunskaper  

T1 2021 Pågående 

Språk- och 
kunskapsutveckland
e arbetssätt som 
metod för alla elever 
med fokus på elever 
med 
svenska som 
andraspråk 

Problem 2 & 3 Elever med 
svenska som 
andraspråk 
ska ha större 
förutsättninga
r att nå målen 
i utbildningen 

T1 2022 Ej påbörjat 

Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

Se Problemformuleringar 

Nya insatser 

Inga nya åtgärder är planerade under perioden. 

2.17 SKA-uppdrag förvaltningschef T3 2021 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem 

som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

Resultatdialoger i förvaltningsledning och nämnd fortgår nu varje tertial i något varierade 

former utifrån samma grundrutin. De kompletteras med SKA-möten med förvaltningsledning 

och ska-grupp några gånger per år. En struktur för hur förvaltningsgemensamma åtgärder 

inom SKA kan hanteras har arbetats fram. Det pågår en översyn av nyckeltal och möjligheten 

att följa progression genom skolsystemet. Förslag för hur trygghet och studiero kan följas upp 

på ett likvärdigt sätt genom skolåren har diskuterats i förvaltningsledningen. 

En förvaltningsgemensam språkplan med tidssatta insatser har arbetats fram på uppdrag av 

nämnden. En nulägesanalys kring nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande har 

genomförts inom ramen för Skolverkets riktade satsning på nyanlända och flerspråkiga barns 

och elevers lärande för alla verksamhetsformer. Denna har resulterat i ett antal 

förvaltningsgemensamt framskrivna insatser. Ett flertal av dessa finns med i en åtgärdsplan 

till Skolverket om en riktad insats under åren 2022-2024. Utöver språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) så har behov av utvecklade rutiner för kartläggning, 

bedömning, övergång och mottagande samt resursfördelning utifrån behov identifierats. 

En gemensam förståelse för vad studiero är och hur det kan arbetas systematiskt med 

förbättring av studiero behöver utvecklas. 
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2.18 Fördjupad beskrivning av förvaltningsledningens systematiska 

kvalitetsarbete 

Sammanfattning av verksamhetsformernas analyser och behov av stöd – Trygghet och 

studiero 

Förskolan frågar återkommande vårdnadshavare om barnen upplevs trygga i verksamheten. 

Resultatet på frågan visade 3,4 på en 4-gradig skala. Enkäten kompletteras med andra 

obligatoriska trygghetsmoment för att fånga barns upplevelser. Analysen från de olika delarna 

är inte i tillräckligt hög grad utgångspunkt för den planering som sedan skrivs fram. Förskolan 

vill vidareutveckla sitt arbete med integritet samt med jämställdhetsplanen så att det blir en 

tydligare del av likabehandlingsarbetet. Personalens medvetenhet har ökat om barn som 

rättighetsbärare, förskolans uppdrag och läroplanen. Förskolan arbetar med att skapa en 

hållbar samtyckeskultur som en del i det våldspreventiva arbetet. 

Grundskolans elever upplever god trivsel och trygghet på sina skolor, men i lägre utsträckning 

studiero redan från årskurs 1. Grundskolan rapporterar att ett mindre antal elever skapar stor 

oro i verksamheten de deltar i. Enheterna tar upp svårigheter att anpassa lär- och skolmiljön i 

tillräcklig grad för vissa elever, framförallt med NPF-problematik. Undervisningen anges inte 

vara tillräckligt differentierad eller anpassad för att inkludera alla. Vanliga lösningar är 

anställning av elevassistenter i kombination med kompetensutvecklingsinsatser om arbetssätt 

och metoder att använda i undervisningen och i mötet med eleverna 

Lokalytan begränsar på många grundskolor möjligheterna att skapa mindre grupperingar. 

Styrda rastaktiviteter tillsammans med undervisning kring samarbetsstrukturer och att lära 

tillsammans pågår som utvecklingsarbete på flertalet grundskolor. 

För grundsärskolan är det problematiskt med enkäten då den kognitiva spridningen är stor. 

Den stora elevtalsökningen till grundsärskolan har i nuläget negativ påverkan på elevernas 

arbetsmiljö. På fritidhemmen är det framför allt övergångar mellan skola och fritids som 

uppmärksammas som problematiskt. 

Gymnasieskolans enkät kring Trygghet och studiero ht 2021 visar att 95% av eleverna känner 

sig trygga under sin skoldag. Arbete för ökad trygghet pågår på rektorsenheterna. Skolhusen 

identifierar otrygga platser och åtgärder genomförs. Agnebergs rektorer lyfter fram matsalen 

som otrygg plats och att trängsel vid köbildning skapar oro. 6% anger att studieron är mindre 

god, jämnt fördelat på flickor och pojkar. 

Vuxenutbildningens enkät hösten 21 visade att 96% upplever att de är trygga, 91% uppger att 

de har god eller mycket god studiero och 93% anger att de trivs bra eller mycket bra. 

Distansundervisningen har inte påverkat resultat lika mycket som väntat. Resultaten är 

mycket lika mellan kön och rektorsområden. I arbetet med trygghet och studiero har ett fokus 

varit att informera om vad kränkande och diskriminering behandling är, och hur man kan gå 

till väga för att anmäla det. Under hösten har verksamheten haft ”värdegrundsvecka” på alla 

enheter Flera utbildningar har börjat med grupparbeten tidigt för att skapa en god trivsel och 

trygghet i gruppen. Åtgärderna kommer följas upp via enkät T1 2022. 

Behov av stöd från huvudman: Gymnasieskolans tillgång till matsalar behöver stärkas 

genom en utökad kapacitet. 

Förskolans personal är huvudsakligen schemalagd i barngrupp. För att möjliggöra 

systematiskt och likvärdigt arbete med kartläggningar, analyser, pedagogisk dokumentation 

samt kompetensutveckling, skulle förskoleverksamheten behöva ha begränsat öppethållande 

en eftermiddag per månad samt ytterligare 2 K-dagar (sammanlagt 6 K-dagar). Stöd från 
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huvudman behövs för beslut om begränsat öppethållande enligt ovan. 

Sammanfattning av verksamhetsformernas analyser och behov av stöd 

- kunskapsresultat 

Implementeringen av språkplanen och arbete med språkutvecklande arbetssätt fortsätter inom 

förskolan. Det finns fortfarande en stor variation avseende likvärdigheten mellan och inom 

förskolor. Till det kommer arbetet med att följa varje enskilt barns utveckling och lärande, 

vilket har gett goda resultat redan i uppstartsfas. Att dela in barngrupperna i mindre grupper, t 

ex vid boksamtal, har visat sig skapa goda förutsättningar för barnens delaktighet. 

Observationer på det norra området visar att vissa barns förmåga att uttrycka sig brister av 

olika skäl, till exempel för att de inte har utvecklat det svenska språket. Behovet av att arbeta 

med flerspråkighet har identifierats inom flera geografiska områden. För att möta alla barns 

språkliga förutsättningar behöver personalen ställa höga förväntningar på barnen oavsett 

vilket geografiskt område de vistas i. 

På flera grundskoleenheter finns en skillnad mellan pojkar och flickors resultat som ökar med 

ålder. I majoriteten av ämnena, dock inte idrott och matematik, når flickorna högre betyg eller 

bedömning. Lägst måluppfyllelse har svenska/svenska som andraspråk och matematik. 

Svårigheter finns att få flerspråkiga elever med litet ordförråd att nå godkänt i alla ämnen. 

Regelbunden kartläggning, analys, insatser och omformning av undervisning samt 

uppföljning i samverkan mellan olika professioner har visat sig ge snabb positiv påverkan på 

måluppfyllelsen. Exempel på detta är den effektfulla riktade speciallärarinsatsen på högstadiet 

med intensifierat stöd till elever med betyg F i matematik. 

Vid gymnasieskolans analys av studieresultat (egen statistik) ses en viss ökning av andel 

elever med gymnasieexamen. Tio av gymnasieskolans program visar förbättrat resultat, 

medan två avviker med en större sänkning. 

Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter granskning i gymnasieskolan visar att det 

kompensatoriska arbetet bara är påbörjat och uppmanar huvudmannen att fortsatt satsa på 

resurser och arbetsformer för elever i behov av stöd. Verksamheten arbetar framåt med att 

utveckla det kompensatoriska stödet på rektorsenheterna. Det kompensatoriska arbetet under 

våren 2021 har fått avsedd effekt. Lovskolan under höstlovet var inte lika omfattande som 

lovskolor under våren 2021. Lärare som anställts inom studiestöd har förstärkt skolhusens 

stöd till elever inom främst ämnena engelska, matematik, svenska. 

Inom Vuxenutbildningen är måluppfyllelsen hög trots en längre period av övervägande 

distansundervisning. Dock ses förlängda studietider inom svenska för invandrare, särskild 

utbildning och allmänna gymnasiala kurser. För många elever har distansundervisningen 

fungerat bra, inte minst inom yrkeshögskolan, vilket lett till att ett hybridupplägg kommer 

tillämpas framåt. 96% av eleverna från gymnasial utbildning går till arbete eller vidare 

studier. Inom Vuxenutbildningen fortgår tidigare lyfta problem och åtgärder, som framför allt 

berör gruppen elever med svenska som andraspråk. Insatser inom Skolverkets riktade satsning 

på Nyanländas lärande bedöms kunna bidra till de planerade åtgärderna. 

Behov av stöd från huvudman: Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i 

behov av stöd och kompensatoriska insatser som syftar till att öka andel elever som når 

gymnasieexamen. Engelska lyfts som ett problemområde som behöver prioriteras tidigt i 

elevernas utbildning. 

Nulägesanalys 

Förvaltningsgemensam nulägesbeskrivning och -analys:  
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Resultatdialoger i förvaltningsledning och nämnd fortgår nu varje tertial i något varierade 

former utifrån samma grundrutin. De kompletteras med SKA-möten med förvaltningsledning 

och ska-grupp några gånger per år. En struktur för hur förvaltningsgemensamma åtgärder 

inom SKA kan hanteras har arbetats fram. 

Det pågår en översyn av nyckeltal och möjligheten att följa progression genom skolsystemet. 

Förslag för hur trygghet och studiero kan följas upp på ett likvärdigt sätt genom skolåren har 

diskuterats i förvaltningsledningen. En gemensam förståelse för vad studiero är och hur det 

kan arbetas systematiskt med förbättring av studiero behöver utvecklas. 

En förvaltningsgemensam språkplan med tidssatta insatser har arbetats fram på uppdrag av 

nämnden. En nulägesanalys kring nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande har 

genomförts inom ramen för Skolverkets riktade satsning på nyanlända och flerspråkiga barns 

och elevers lärande för alla verksamhetsformer. Denna har resulterat i ett antal 

förvaltningsgemensamt framskrivna insatser. Ett flertal av dessa finns med i en åtgärdsplan 

till Skolverket om en riktad insats under åren 2022-2024. Utöver språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) så har behov av utvecklade rutiner för kartläggning, 

bedömning, övergång och mottagande samt resursfördelning utifrån behov identifierats. 

 

Problemformuleringar 

Problem och orsaker till problem 

  

Förvaltningsgemensamt: 

Kompetensen om hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan användas för att 

förbättra måluppfyllelsen behöver stärkas. Förvaltningen behöver bygga en gemensam grund 

för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ha ett medvetet förhållningssätt kring 

det. Medvetenheten om språkets betydelse för lärandet behöver öka. 

Resursfördelningen behöver ses över utifrån bristande likvärdighet i elevernas resultat. Det 

saknas en kompensatorisk fördelning av resurser i form av centralt organiserade kompetenser 

och funktioner som fördelas utifrån befintligt behov på enheterna inom förskola, grundskola 

och gymnasieskola. Det finns behov av att stärka en kompensatorisk fördelning av resurser, 

kompetens, funktioner, strukturer kring nyanlända/flerspråkiga barn och elever. 

Det finns ett behov av att skapa samsyn kring vad som kännetecknar god studiero samt 

systematiskt arbeta för att förbättra den. Nuvarande SKA-arbete skiljer inte på trygghet och 

studiero i tillräcklig utsträckning. 

Former behöver utarbetas för hur huvudmannen ska få kännedom om betydande avvikelser på 

enhetsnivå och hur de hanteras. 

Kunskapen om sambanden mellan trygghet och studiero å ena sidan, och meritvärden, betyg, 

behörighet och examensgrad å den andra, behöver öka. Det har inte funnits förutsättningar att 

analysera detta med de underlag som funnits. 

 

Pojkar har en lägre måluppfyllelse än flickor. Kompetensen om pojkars lärande är 

många gånger inte tillräcklig för att undervisningen ska möta deras behov.  

Från verksamhetsformerna, i behov av huvudmannens uppmärksamhet:  
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Nya problemformuleringar:  

Det finns ett behov av mer riktade insatser som når elever som är i behov av stöd för att nå 

gymnasieexamen. Elever i behov av stöd väljer bort stödinsatser såsom studieverkstad och 

lovskola. 

Engelska lyfts som ett problemområde både inom introduktionsprogram och nationella 

program, som behöver prioriteras tidigt i elevernas utbildning. 

Agnebergs rektorer lyfter fram matsalen som otrygg plats och att trängsel vid köbildning 

skapar oro. Gymnasieskolans tillgång till matsalar behöver stärkas genom en utökad kapacitet. 

Det finns brister i arbetsmiljön för både elever och personal inom grundskolan, vilket 

försvårar arbetet på enheterna. Enheterna har haft olika förutsättningar. I många fall bidrar 

omoderna och dåligt underhållna lokaler. 

Den stora elevtalsökningen till grundsärskolan har i nuläget negativ påverkan på elevernas 

arbetsmiljö, trygghet och studiero. 

Det finns brister grundskolans systematiska kvalitetsarbete där arbetet ute på enheterna ibland 

inte riktigt följer det på verksamhetsnivå. Analyserna är också bristfälliga eller saknas vilket 

har gett att brister upptäckts sent och att relevanta insatser därför har saknats. Brister i den 

centrala styrningen samt det systematiska arbetets organisation har bidragit till en 

olikvärdighet. Det har också fokuserats för lite på analyskunskapen 

Måluppfyllelsen är inom grundskolan lägre inom svenska/ svenska som andraspråk och 

matematik. 

Studieron är låg i relation till upplevd trygghet inom grundskolan. Se brister i arbetsmiljön 

samt förvaltningsgemensam problemformulering. 

Sedan tidigare:  

Förväntningarna på förskolebarnen, särskilt på förskolor med hög andel flerspråkiga barn, är 

för låga. Barnsyn och kunskapssyn är inte i tillräckligt hög grad i linje med läroplanen. 

Personalens språkstimulerande arbetssätt tillsammans med barnen behöver utvecklas. 

Det finns en stor skillnad i likvärdighet mellan grundskolans olika enheter. Styrningen mot 

likvärdighet har varit för svag vilket har medfört att enheter har arbetat för självständigt. 

Såväl meritmedelvärde som behörighet till gymnasieskolan är för låga. Grundskolan behöver 

fokusera både på ökad behörighet till gymnasieskolan samt att höja elevernas meritvärde. 

Fritidshemmens ska-arbete bär otillräckligt utvecklat och behöver redovisas separat från 

grundskolans. 

Orsaker till problem 

se ovan 
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Åtgärdsplan kopplad till att lösa problem 

Insats 
Bakgrund/problem/or
sak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska hända 
genom att målet 
nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avslu
tad) 

utveckla 
resultatdialoger i 
förvaltningsledning 
och nämnd 

denna del av ska-
modellen har varit 
otillräckligt 
implementerad 

resultatdialoger 
som skapar 
förutsättningar för 
högre 
måluppfyllelse i 
hela förvaltningen 
genom förbättrat 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

2020-21 insatsen avslutas 2021 
(men resultatdialoger 
fortsätter genomföras) 

Utveckla 
förvaltningsmått och 
nyckeltal i alla 
verksamhetsformer 

Det finns utöver de 
politiskt beslutade 
måtten behov av att 
gemensamt följa 
utvecklingen i alla 
verksamhetsformer. 
Idag finns många 
nyckeltal och ett urval 
av vad som är 
intressant för 
helhetsbilden behöver 
göras. 

Kunna följa upp 
barns och elevers 
progression, 
behörighet, 
examensgrad, 
trygghet och 
studiero med mera 
på ett bättre sätt 

2019 pågående 

Implementera ny 
förstelärarorganisation 

Det har saknats 
gemensamma kriterier 
och anställningsformer 
för förstelärare och -
förskollärare 

enhetliga villkor för 
förstelärare i 
förvaltningen 

2020-
2021 

avslutas 2021 

Förbättra rutinerna för 
övergångar mellan 
skolformer, stöd till 
verksamhetsformerna 

Det är viktigt att elever 
får en bra start vid byte 
av skolform, skola, 
stadium etc 

Kunna följa 
elevers 
progression och 
kunna ge ett bra 
stöd till elever och 
vårdnadshavare 

2020 pågående 

Utveckla uppföljning 
av trygghet och 
studiero 

Verksamhetsformer och 
enheter har följt upp 
trygghet och studiero 
på olika sätt och i olika 
grad kopplat det till 
likabehandlingsarbetet. 
Analys på 
verksamhetsnivå har 
varit otillräcklig. 
Förvaltningsledningens 
kunskap om 
verksamheternas 
underlag och arbetssätt 
har varit bristfällig. 

Mer likvärdigt 
arbete, bättre 
uppföljning och 
analys, bättre 
insatser, förbättrad 
trygghet och 
studiero. 

2021 pågående 

Implementera en 
verksamhetsövergripa
nde handlingsplan 
gällande språkinsatser 
med svenska som 
huvudspår 

Uppdrag från nämnden 
i samband med 
resultatdialog hösten 
2020. Ett behov av ökat 
fokus på 
språkutvecklande 
arbetssätt för ökad 
måluppfyllelse har 
identifierats. 

Höjda 
kunskapsresultat. 
Att ett språk- och 
kunskapsutveckla
nde arbetssätt 
används av all 
pedagogisk 
personal. 

2021-
2024 

Språkplanen är 
framtagen och ska nu 
implementeras. 
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Insats 
Bakgrund/problem/or
sak) 

Mål(vad vi i ett 
senare skede 
antar ska hända 
genom att målet 
nås) 

Start- 
och 
slutdatu
m 

Status(pågående/avslu
tad) 

Riktad insats för 
nyanlända och 
flerspråkiga barns och 
elevers lärande 

Förvaltningen har 
identifierat ett behov av 
att identifiera och 
genomföra insatser för 
att höja nyanlända och 
flerspråkiga barns och 
elevers måluppfyllelse. 
Skolverket har erbjudit 
kommunen ett 
samarbete utifrån 
demografiska faktorer 

Förbättrade 
kunskapsresultat 
Ett språk- och 
kunskapsutveckla
nde arbetssätt 
används av all 
personal. Ökad 
likvärdighet i 
bedömning, 
kompetens och 
undervisning. 

2021-24 påbörjad 

Uppföljning/ utvärdering av respektive insats 

Utveckla resultatdialoger i förvaltningsledning och nämnd – Resultatdialogerna har nu 

hittat en grundform och utvecklingsarbetet är nu mer inriktat på ständiga förbättringar. Fokus 

är nu på att fördjupa analyserna och prioriteringarna inför resultatdialog med nämnd. Ett 

ytterligare utvecklingsområde är ett utvecklat årshjul där såväl planering som uppföljning 

innefattas. 

Utveckla förvaltningsmått och nyckeltal i alla verksamhetsformer – en 

förvaltningsgemensam diskussion pågår om vilka mått och nyckeltal som ska följas upp på 

olika nivåer och det har beslutats om att årligen ta fram förteckningar över vilka nyckeltal 

som följs och hur. 

Förbättra rutinerna för övergångar mellan skolformer, stöd till verksamhetsformerna – 

en kartläggning av befintliga rutiner har påbörjats, därefter ska vidare arbete planeras. 

Utveckla uppföljning av trygghet och studiero – förslag om förvaltningsgemensam 

resultatredovisning av gemensamma frågor samt eventuell uppdelning av uppföljning för 

trygghet respektive studiero har diskuterats i förvaltningsledningen. Frågan behöver processas 

mer. 

Förvaltningsgemensam språkplan - är framtagen och beslutad i nämnd. Nu ska den 

genomföras och respektive verksamhetsforms språkplan tas fram och/ eller implementeras. 

Riktad insats för nyanlända och flerspråkiga barns lärande – samarbete med Skolverket 

har inletts med nulägesanalys i samtliga skolformer samt förvaltningsgemensamt framtagande 

av insatser, varav ett flertal formulerades i en åtgärdsplan till Skolverket inför det vidare 

samarbetet år 2022-24. 

Nya insatser 

Riktad insats för nyanlända och flerspråkiga barns lärande - se ovan 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr BUN 2022/00028 

Aktuella inspektionsärenden 2022-02-17 5 

Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 

Lista över aktuella inspektionsärenden  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att informationen läggs till handlingarna   

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-01-27 Dnr BUN 2022/00028 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Aktuella inspektionsärenden 2022-02-17 

Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 

Lista över aktuella inspektionsärenden  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att informationen läggs till handlingarna  

 

 

 

 

 
 



 
 

Barn och utbildning 
 

1(3) 

2022-02-08 Dnr: BUN 2022/00028 

 

«AnvEnhet» 

 

 
Postadress 

«OrgPostnr» «OrgPostadress» 

 

Besöksadress 

«OrgGatuadress1» 
Telefon 

«OrgTelnr» 
Fax 

«OrgFax» 

«OrgWww»  E-post «OrgEpost» 
 

 
 

Pågående inspektions- eller myndighetsärenden 2022 

 

  

Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

    

    

Barn och elevombudet enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

 Barn- och elevombudet 2022:782 Begäran 

om yttrande gällande Norgårdenskolan F-6 

(BUN 2022/00109) 

 2022-02-02 – Begäran om 

yttrande – svar senast 23 

februari  

 

    

Granskningar/tillsyn 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

    

    

Övriga myndigheter  

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

    

    



 
 

 

 

2(3) 

2022-02-08 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Pågående inspektions- eller myndighetsärenden 2021 

Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2021:2104 Beslut att 

överlämna anmälan mot Västerskolan 6-7 till 

kommunens klagomålshantering (BUN 

2021/00320) 

2021-04-13 – Beslut att 

överlämna klagomålet inkommit 

2021-04-23 – Beslut från 

Skolinspektionen efter begäran 

om omprövning  

2021-04-23 – svar till anmälare  

Skolinspektionen 2021:2639 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Dalabergsskolan (BUN 2021/00367) 

 

2021-04-23 – Begäran om 

yttrande inkom 

2021-06-04 Beslut att 

Skolinspektionen inte prövar 

ärendet 

2021-06-04 Mail att återuppta 

ärendet 

2021-05-25 Svar inskickat till 

Skolinspektionen 

2021-09-02 Beslut om 

föreläggande. Svar senast 26 

november 2021. Anstånd till 3 

december 2021. 

2022-01-27 – Beslut att avsluta 

ärendet  

Svar inskickat 2021-12-03 



 
 

 

 

3(3) 

2022-02-08 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

 

 

Skolinspektionen 2021:3140 Beslut att 

överlämna anmälan avseende 

Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 

(BUN 2021/00393) 

 2021-05-06 – Beslut att 

överlämna anmälan till 

kommunens klagomålshantering  

2021-05-31 – Svar till 

vårdnadshavare  

Övriga myndigheter  

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 

2021/114 begäran om yttrande gällande 

Dalabergsskolan (BUN 2021/00747) 

 2021-09-02 Begäran inkommen  Yttrande inskickat 2021-09-29 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 

2021/113 begäran om yttrande gällande 

Uddevalla vuxenutbildning (BUN 

2021/00748) 

2021-09-03 Begäran inkommen 

Yttrande inskickat 2021-09-14 

2022-01-10 – Begäran om 

komplettering  

2022-01-14 – Komplettering 

skickad  

Inspektionen för vård och omsorg - 

Meddelande om tillsyn på elevboende 

Malögården BUN 2021/00798 

2021-09-24 Meddelande om 

tillsyn 

2021-10-22- personalförteckning 

inskickad 

2021-12-02 – Kommunicering 

av handlingar inför beslut efter 

tillsyn. (svar senast 2021-12-15) 

2022-02-03 – Beslut att 

inkomma med yttrande senast 24 

februari  

2021-12-14 – yttrande över 

kommunicerade handlingar 

skickade  



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr BUN 2022/00013 6 

Information från verksamhetschefer till barn och 
utbildningsnämnd 2022-02-17 

Sammanfattning 

Verksamhetschefer informerar om  

 

1. Status Covid-19 

 

2. Övrig aktuell information från verksamheterna  

 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-01-27 Dnr BUN 2022/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information från verksamhetschefer till barn och 

utbildningsnämnd 2022-02-17 

Sammanfattning 

Verksamhetschefer informerar om  

 

1. Status Covid-19 

 

2. Övrig aktuell information från verksamheterna  

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr BUN 2022/00092 7 

Information om Barn och utbildningsnämndens bokslut 2021  

Sammanfattning 

Information om barn och utbildningsnämndens bokslut 2021 lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-01-26 Dnr BUN 2022/00092 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Bokslut 2021 Barn och utbildning  

Sammanfattning 

Information om barn och utbildningsnämndens bokslut 2021 lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr BUN 2022/00026 8 

Information om Arbetsmiljörapport Barn och 
utbildningsnämnden februari 2022 

Sammanfattning 

Information om barn och utbildningsnämndens arbetsmiljörapport för februari 2022 

lämnas.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-01-27 Dnr BUN 2022/00026 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information om arbetsmiljörapport för barn och 

utbildningsnämnden februari 2022 

Sammanfattning 

Information om barn och utbildningsnämndens arbetsmiljörapport för februari 2022 

lämnas.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr BUN 2021/00940 9 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att "våga" satsa på 
utemiljön inför bygget av den nya Ljungskileskolan 

Sammanfattning 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att “våga” satsa på utemiljön inför bygget 

av den nya Ljungskileskolan har inkommit till Barn- och Utbildningsnämnden. 

Utemiljön vid nya Ljungskileskolan kommer att utformas utifrån Skolans uppdrag 

formulerat i läroplanen (Lgr 11): ”Skapande och undersökande arbete samt lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  

Uddevallas Barn- och Utbildningsnämnd avser att utgå från att rektors skall ges 

förutsättningar at följa gällande styrdokument. 

Därmed anses frågan besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att våga satsa på utemiljön inför bygget av 

den nya Ljungskileskolan 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 250 Medborgarförslag från 

Joakim Hedlund om att våga satsa på utemiljön inför bygget av den nya 

Ljungskileskolan 

  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att medborgarförslag från Joakim Hedlund om att “våga” satsa på utemiljön inför 

bygget av den nya Ljungskileskolan anses besvarat.  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-01-19 Dnr BUN 2021/00940 

  

 

Handläggare 

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson 

Telefon 0522-69 71 36 
anna.jonsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att "våga" satsa på 

utemiljön inför bygget av den nya Ljungskileskolan 

Sammanfattning 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att “våga” satsa på utemiljön inför bygget 

av den nya Ljungskileskolan har inkommit till Barn- och Utbildningsnämnden. 

Utemiljön vid nya Ljungskileskolan kommer att utformas utifrån Skolans uppdrag 

formulerat i läroplanen (Lgr 11): ”Skapande och undersökande arbete samt lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  

Uddevallas Barn- och Utbildningsnämnd avser att utgå från att rektors skall ges 

förutsättningar at följa gällande styrdokument. 

Därmed anses frågan besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att våga satsa på utemiljön inför bygget av 

den nya Ljungskileskolan 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 250 Medborgarförslag från 

Joakim Hedlund om att våga satsa på utemiljön inför bygget av den nya 

Ljungskileskolan 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslag från Joakim Hedlund om att “våga” satsa på utemiljön inför 

bygget av den nya Ljungskileskolan anses besvarat. 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Jonsson 

Förvaltningschef Verksamhetsstrateg 

 
Skickas till 
Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige  
 



Medborgarförslagets ärende: 
Nya Ljungskileskolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Nya Ljungskileskolan 
 
Vad kan vi göra för att få barn och unga att röra på sig, må bättre och lära sig mer? 
I en rapport från Livsmedelsverket går det att läsa följande: “Barn och unga behöver röra på sig minst 
60 minuter varje dag. Men sju av tio ungdomar rör på sig för lite. Både killar och tjejer är 
stillasittande under drygt tio timmar per dag. Det motsvarar cirka 75 procent av hela dagen. 
Stillasittandet ökar med åldern hos både killar och tjejer. Undersökningen visar också att 
ungdomarna är mer fysiskt aktiva under skoltid jämfört med på fritiden. Skillnaden var störst för 
barnen i årskurs 5, där en förklaring kan vara att de är ute och leker på rasterna på ett annat sätt än 
äldre ungdomar.Resultaten är oroande och visar att samhället behöver skapa bättre förutsättningar 
för alla barn och ungdomar att röra på sig mer och minska sitt stillasittande.  
 
Skolan – en viktig arena 
Enligt Livsmedelsverket är de åtgärder som visat sig mest effektiva för att öka den fysiska aktiviteten 
hos barn och ungdomar är skolbaserade. Skolan kan till exempel:  
• Öka antalet idrottstimmar och se till att det finns tillräckligt med omklädningsrum och 
aktivitetsytor. (Inte som på Linneaskolan då ca ⅓ av lektionstiden är förlagd till en “vanlig” lektionssal 
utan möjlighet till ombyte.)    
• Införa regelbundna rörelsepauser som avbrott eller del av undervisningen.  
• Införa organiserade rastaktiviteter där personal eller elever i skolan leder aktiviteterna med särskild 
utrustning och redskap.   
• Se över utomhusmiljön så att det finns tillräckligt med utrymme för aktiva lekar. 
• Skapa förutsättningar för idrottsföreningar att erbjuda fysiska aktiviteter direkt efter skolan. 
 
Medborgarförslag 
Med den bakgrunden och insikten är mitt förslag att “våga” satsa på utemiljön inför bygget av den 
nya Ljungskileskolan.  Jag tänker att det är viktigare än någonsin tidigare att skapa en skolgård som 
ska underlätta och uppmuntra till mer rörelse både på skoltid och fritid. Det ska vara säkra och 
upplysta gång- och cykelvägar, så att eleverna själva kan ta sig till skolan. Lämpliga aktivitetsytor som 
konstgräsplaner, multiarenor, motorik- och koordinationsbanor, lek- och klätterställningar, utegym 
och parkourredskap mm.  
 
Inte bara asfalt, en rökruta och en basketkorg Tänk att kunna erbjuda en attraktiv skolgård även för 
våra högstadieungdomar och lämpliga ytor där idrottslärarna kan undervisa eleverna utomhus. Om 
eleverna rör på sig mer förbättras inte bara deras hälsa utan också deras förmåga att lära sig. Vi får 
med andra ord både gladare och smartare barn!  
 
Detta skulle också kunna bli den naturliga mötesplatsen som vi saknar i Ljungskile. Hit skulle barn, 
ungdomar och vuxna samt föreningar söka sig efter skoltid. Att satsa på en näridrottsplats i närheten 
av skolan ligger helt i linje med vad all forskning visar och det skulle också komma föreningslivet i 
Ljungskile till godo.    
 
Att investera i våra barn och ungdomars hälsa är som sagt lätt att motivera och det är också en säker 
ekonomisk investering som kommer att betalas tillbaka flera gånger om! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 



Joakim Hedlund 
Styrelseledamot i Ljungskilesamhällsförening och lärare i idrott och hälsa på Linnéaskolan 
 
Dagens datum: 
20211018 
 
Namn: 
Joakim Hedlund 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr KS 2021/00581 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om  att "våga" satsa på 
utemiljön inför bygget av den nya Ljungskileskolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-11-15 

Elving Andersson (C), Gösta Dahlberg (M), Martin Pettersson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-11-16 

Förslagsställaren  

Barn och utbildningsnämnden  

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr BUN 2021/01010 10 

Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor 
med förskoleklass till årskurs 6 

Sammanfattning 

Per Allvin har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att han föreslår att alla 

kommunala skolor med elever i förskoleklass till och med årskurs 6 får tillgång till en 

egen skolträdgård.  

 

Medborgarförslaget beskriver att en skolträdgård är en trädgård uppförd i pedagogiskt 

syfte i anslutning till en skola, där elever kan lära sig om växter och odling samt 

beskriver skolträdgårdens bakgrund och hur skolträdgårdar skulle kunna fungera idag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 § 293 att överlåta till barn och utbildnings-

nämnden att besluta i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-20 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 293 Medborgarförslag från Pär 

Allvin om skolträdgårdar på skolor med förskoleklass till årskurs 6 

Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor med förskoleklass till 

årskurs 6  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på Per Allvins medborgarförslag om anläggande av skolträdgårdar 

meddela att förslaget är vällovligt, men avslås med hänvisning till de praktiska frågor 

kring skötsel som inte kan lösas eftersom merparten av skolorna är stängda under 

sommarlovet 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-12-20 Dnr BUN 2021/01010 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg  

Telefon 0522-69 70 08 
ola.sundberg@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor 

med förskoleklass till årskurs 6 

Sammanfattning 

Per Allvin har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att han föreslår att alla 

kommunala skolor med elever i förskoleklass till och med årskurs 6 får tillgång till en 

egen skolträdgård.  

 

Medborgarförslaget beskriver att en skolträdgård är en trädgård uppförd i pedagogiskt 

syfte i anslutning till en skola, där elever kan lära sig om växter och odling samt 

beskriver skolträdgårdens bakgrund och hur skolträdgårdar skulle kunna fungera idag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 § 293 att överlåta till barn och utbildnings-

nämnden att besluta i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-20 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 293 Medborgarförslag från Pär 

Allvin om skolträdgårdar på skolor med förskoleklass till årskurs 6 

Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor med förskoleklass till 

årskurs 6 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på Per Allvins medborgarförslag om anläggande av skolträdgårdar 

meddela att förslaget är vällovligt, men avslås med hänvisning till de praktiska frågor 

kring skötsel som inte kan lösas eftersom merparten av skolorna är stängda under 

sommarlovet  

 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit som och i detta föreslås att alla kommunala skolor 

med elever i förskoleklass till och med årskurs 6 får tillgång till en egen skolträdgård.  

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-12-20 Dnr BUN 2021/01010 

  

 

 

 

I förslaget hänvisas till att skolan redan under 1800 talets andra hälft och under 1900 

talet haft i uppdrag att utbilda eleverna i trädgårdsskötsel, och att detta var reglerat både 

i lag, läroplan och kursplan. I förslaget beskrivs att en skolträdgård är en trädgård 

uppförd i pedagogiskt syfte i anslutning till en skola, där elever kan lära sig om växter 

och odling samt beskriver skolträdgårdens bakgrund och hur skolträdgårdar skulle 

kunna fungera idag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 § 293 att överlåta till barn och 

utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

Följande svar lämnas: Att samtliga kommunala skolor med elever i årskurskurserna 

förskoleklass till och med årskurs 6 skulle anlägga trädgårdar i syfte att öka elevernas 

kunskaper och intresse för odling är vällovligt. Det förekommer i viss utsträckning idag 

till exempel genom att det planeras växter med bär och frukt.  

 

Med tanke på att en trädgårdsodling kräver omfattande skötsel under sommaren finns 

det inte någon praktisk möjlighet att införa detta på samtliga skolor. Den 

fritidshemsverksamhet som bedrivs under sommaren koncentreras normalt till två 

skolor i kommunen viket innebär att övriga håller stängt. Det saknas därför elever och 

personal vid flertalet av skolorna som kan sköta trädgårdsodlingen. Vilka skolor som 

ska hålla öppet kan variera från år till år.  

 

Med hänsyn till ovanstående föreslås därför att medborgarförslaget avslås.   

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ola Sundberg  

Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola  

Skickas till 

Grundskolekontoret  

Medborgarförslagställare  



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 november 2021 14:40 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skolträdgårdar på våra skolor 
 
Ditt medborgarförslag: 
En skolträdgård är i Sverige en trädgård uppförd i pedagogiskt syfte i anslutning till en skola, där 
elever kan lära sig om växter och odling. Skolträdgårdar var vanlig i svenska folkskolan under 1800-
talet andra hälft och början av 1900-talet.  
När Sveriges riksdag 1842 beslutade att införa allmän och obligatorisk folkskola i hela Sverige 
stiftades även en lag att där skulle förekomma undervisning i trädgårdsskötsel Det fanns flera 
pedagogiska idéer kopplade till skolträdgården. Undervisningen skulle inte bara sprida kunskap om 
odling utan även leda till att folk i allmänhet skulle äta mer frukt och grönt. Det fanns även tankar om 
att trädgårdsodling var ett effektivt sätt att främja barn till att bli ordningsamma, estetiskt och 
ekonomiskt medvetna samhällsmedborgare. 
I 1919 års läroplan fanns detaljerade instruktioner för hur undervisningen i skolträdgården skulle 
skötas, där den kunde fungera som utgångspunkt i merparten av alla skolans ämnen. 
I 1919 års kursplan kan vi bland annat läsa: 
”TRÄDGÅRDSSKÖTSEL. MÅL. o Undervisningen i trädgårdsskötsel i folkskolan har till uppgift att 
genom trädgårdsarbete och i anslutning därtill meddelade insikter bibringa barnen en grundläggande 
kännedom om skötseln av en mindre hushållsträdgård samt därigenom hos dem väcka intresse och 
håg för arbetet i jorden samt kärlek till naturen.” 
”Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av frö och rotköksväxter; 
växters förökning genom sticklingar och avläggare; trädgårdslandens höstberedning”. 
”jordförbättring, naturliga gödselmedel och deras tillvaratagande; odling och skörd av bladköksväxter 
och gurkor; plantering och skötsel av jordgubbar rabarber och fleråriga blomsterväxter; plantering av 
fruktträd och bärbuskar samt deras fortsatta vård; fruktens skörd, sortering och förvaring; 
trädgårdslandens höstberedning.” 
Det betonas också hur trädgårdsodling kan integreras med andra skolämnen. 
 
Detta skulle fungera alldeles utmärkt även idag. Horisontell integration mellan ämnen där 
skolträdgården är en praktisk och visuell del i kunskapsinhämtandet. Och intresseskapare för vikten 
av egenförsörjning samt kanske även för de gröna näringarna. Grön pedagogik med andra ord. 
Det finns alltså många vinster även idag av att införa skolträdgårdar på alla kommunens skolor. De är 
enkla att anlägga, till exempel genom pallkragar i lämplig höjd. Under sommarperioden kan det vara 
lämpligt att fritidshemsavdelningarna ansvarar för skolträdgårdarnas kontinuerliga skötsel. 
 
Jag föreslår därför att Uddevalla kommun tillser att Alla kommunala skolor med förskoleklass till 
årskurs 6 får tillgång till en egen skolträdgård. 
 
Dagens datum: 
2021-11-18 
 
Namn: 
Pär Allvin 
 



 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 293 Dnr KS 2021/00676 

Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor 
med förskoleklass till årskurs 6 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-12-13 

Elving Andersson (C), Sonny Persson (S), Lars Olsson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-12-14 

Förslagsställaren  

Barn och utbildningsnämnden  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr BUN 2021/00856 11 

Revidering av Barn och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (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 2019-04-23 § 50 nämndens dokumenthanterings-

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

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

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

dokumentet Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med 

revideringar föreslås grön understruken text läggas till och röd genomstruken text att tas 

bort.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26  

Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med revideringar  

Yttrande från kommunarkivet 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) 

2022-01-26 Dnr BUN 2021/00856 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Revidering av Barn och utbildningsnämndens dokument-

hanteringsplan 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (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 2019-04-23 § 50 nämndens dokumenthanterings-

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

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

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

dokumentet Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med 

revideringar föreslås grön understruken text läggas till och röd genomstruken text att tas 

bort.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26  

Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med revideringar  

Yttrande från kommunarkivet 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 

 
Skickas till 
 



 Yttrande 0522- 

 2022-02-07   

 

Handläggare 

Kommunarkivarie Marie Skarin 

Telefon 0522-63-60-44 

 

 

Yttrande från kommunarkivet angående revidering av 

barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan 

 

Kommunarkivet, arkivmyndighetens förvaltning, har granskat barn och 

utbildningsnämndens föreslagna revidering av nämndens 

dokumenthanteringsplan.  Kommunarkivet har inget att erinra. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Kommunledningskontoret 

 

 

Marie Skarin 

Kommunarkivarie 

 

 



Strukturenhet Processnamn Handlingstyp Anmärkning Gallras/Bevaras Gallringsfrist Till arkivmyndigheten

Barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan
7 UTBILDNING
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

Över utskickade förfrågningar om skolplacering till 
vårdnadshavare

Bevaras 10 år

7.1.1 Skolplikt Meddelande om skolplacering från socialtjänst Bevaras 10 år

7.1.1 Skolplikt Delegationsbeslut ‐ elev inte omfattas av skolplikt  Bevaras  10 år

7.1.1 Skolplikt Delegationsbeslut ‐ uppskjuten skolplikt Att skolplikten ska fullgöras vid sju års ålder Bevaras  10 år 
7.1.1 Skolplikt Delegationsbeslut ‐ fullgöra skolplikten i 

grundsärskola vid sex års ålder
Bevaras  10 år 

7.1.1 Skolplikt Delegationsbeslut ‐ förlängning av skolplikten Bevaras  10 år 

7.1.1 Skolplikt Delegationsbeslut ‐ upphörande av skolplikt  Bevaras  10 år 
7.1.1 Skolplikt Delegationsbeslut ‐ slutföra skolgång

Rätt att slutföra skolgången trots att skolplikten upphört
Bevaras  10 år 

7.1.2 Planera utbildning
7.1.2 Planera utbildning Överklaganden Original  Bevaras 10 år
7.1.2 Planera utbildning Utdrag ur polisens belastningsregister Gallras efter registrering i Medvind   Gallras Vid inaktualitet
7.1.2 Planera utbildning Redovisningshandlingar rörande undervisningen 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 Delegationsbeslut ‐ Läsårstider  Anmälningspliktigt delegationsbeslut Bevaras 10 år
7.1.3 Läromedel
7.1.3 Läromedel Läromedel, egenproducerade I den mån kompendier, foton, 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

7.1.4 Skolskjuts
7.1.4 Skolskjuts Skolskjutsreglemente, regler för ersättning för 

elevresor, inackordering
Beslut av nämnd    Bevaras 10 år

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

Gallras 3 år efter senaste anteckning

7.1.4 Skolskjuts Avtal ‐ upphandling och likande Upphandling och liknande  Bevaras 10 år
7.1.4 Skolskjuts Ansökan och beslut om skolskjuts inklusive 

bilagor inkl vid växelvis boende 
Om ansökan ej gäller skolskjuts vid växelvis boende. 
Ansökan görs digitalt   

Gallras 2 år



7.1.4 Skolskjuts Ansökan om och  beslut om skolskjuts som blivit 
överklagad 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 från räkenskapsinformation (fakturor, 
utbetalningsunderlag som ska bevaras i 10 år 7 år)  

Gallras Vid inaktualitet

7.1.4 Skolskjuts Anmälan om förlorat busskort och godkännande 
av faktura  

Gallras när faktura har skickats till vårdnadshavare  Gallras  Vid inaktualitet 

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

Mobbningsärenden och ärenden rörande 
skadegörelse

Bevaras 10 år

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

Förskolan, Grundskolan och Gymnasiet registrerar i 
ProReNata. Vuxenutbildning diarieför i Ciceron  
Registreras i journalsystem 

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Polisanmälningar av elever Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Orosanmälan till socialtjänsten Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut vid enskild 
undervisning och särskild undervisningsgrupp

Rektorsbeslut Registreras i journalsystem Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut vid utvisning ur 
undervisningslokalen

Registreras i journalsystem Gallras 5 år efter avslutad 
skolgång 

Gallras 5 år efter avslutad skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut om kvarsittning Registreras i journalsystem Gallras 5 år efter avslutad 
skolgång 

Gallras 5 år efter avslutad skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut vid anpassad 
studiegång

Rektorsbeslut Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut om skriftlig 
varning

Rektorsbeslut Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut om tillfällig 
omplacering

Rektorsbeslut Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut om tillfällig 
placering vid annan skolenhet

Rektorsbeslut Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut om avstängning 
från undervisning 

Obligatoriska och frivilliga skolväsendet Rektorsbeslut 
(journalsystem) upp till två veckor. Nämndsbeslut 
(Ciceron diarieföringssystem och kopia till journalsystem) 
vid längre än två veckor 

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Delegationsbeslut ‐ avsluta ärende om 
avstängning i de frivilliga skolformerna

Efter omedelbar avstängning Bevaras  10 år



7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Underlag och beslut om 
omhändertagande av föremål

Rektorsbeslut Registreras i journalsystem Gallras 5 år 
efter avslutad skolgång 

Gallras 5 år efter avslutad skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Skolhälsovårdsjournaler innehåller t.ex... Innehållande 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 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Förteckning/register/förteckningar över 
journaler/journaluppgifter

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 5 år efter avslutad 
skolgång

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

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

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  

Gallras 3 år

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

 Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Olycksfall/incident rapporter Handlingar rörande 
skador och/eller tillbud barn och elever

 Registreras i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Handlingar som rör skolkurators verksamhet Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Utredningar rörande skolsvårigheter t.ex. Pedagogiska, sensomotoriska, talutredningar eller 
basutredningar kring psykisk ohälsa

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

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 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Brev/mail från vårdnadshavare som inte tillför 
något till ärendet

Brev/mail som inte tillför något gallras vid inaktuelitet. 
Övriga mail sparas i ProReNata. Bevaras digitalt 

Gallras Vid inaktualitet

7.1.5 Elevsocial verksamhet Brev/mail från vårdnadshavare som tillför 
information till ärendet

Som tillför information till ärendet Bevaras digitalt  5 år efter avslutad 
skolgång



7.1.5 Elevsocial verksamhet Beslut och Handlingar och beslut rörande barn 
med särskilda behov

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.5 Elevsocial verksamhet Övrig utredning/kartläggningsdokumentation 
avseende enslkilda barn och elever

Digital journal arkiveras digitalt i journalsystem  Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Protokoll/minnesanteckningar från 
elevhälsomöten

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 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Induviduell utvecklingsplan (IUP) med omdömen Bevaras 10 år

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 och handlingsplan 
för barn i behov av särskilt stöd

Registreras i journalsystem  Bevaras 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Korrespondens med elev/vårdnadshavare/ annan 
som inte är att hänföra till ett ärende eller som är 
av ringa betydelse

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 Gallras  Vid inaktualitet 10 år

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. 

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 5 år efter avslutad 
skolgång

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

Diarieförs i Ciceron diarieföringssystem   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

Från visst utbildningsinslag/undervisning, handlingar 
rörande detta. Rektorsbeslut registreras i journalsystem 

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Handlingar rörande utbytesstipendiater Bevaras 10 år



7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Elevsvar på nationella prov ‐ elevlösningar I svenska och svenska som andra språk, elevlösningar 
samtliga delar 

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Nationella prov ‐ elevlösningar i samtliga ämnen 
utan svenska

Gallras 5 år efter provtillfället. Elevlösningar i svenska 
sparas 

Gallras 5 år

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Nationella prov ‐ Sammanställningar över av 
resultat från nationella prov i Svenska

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet Nationella prov ‐ Sammanställning av resultat 
från nationell prov förutom Svenska

Sammanställningar av resultat från nationella prov i 
Svenska bevaras  

Gallras 5 år

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

Ämnesprov i svenska, elevlösningar, samtliga delar Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

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 Gallras 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 genomgången utbildning (särskola) 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, examensbevis, studiebevis, 
avgångsbetyg och liknande

Bevaras 5 år

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

Bevaras 10 år 5 år 

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

Bevaras 10 år 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 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

7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning

7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning Anteckningar från studie‐ och yrkesvägledares 
verksamhet

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

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

7.1.7 Studie‐ och yrkesvägledning Handlingar rörande yrkespraktik och 
praktikplatser

T.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked, omdömen. 
Gallras under förutsättning att uppgifter om genomförd 
praktik dokumenteras i elevmatrikel eller motsvarande

Gallras Efter registering på elevkort 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 Tillbudsrapport  Handlingar rörande Arbetsskador (elev), handlingar 
rörande, t.ex. vid PRAO och APL

Bevaras 10 år 5 år efter avslutad 
skolgång

7.1.8 Enskild skolverksamhet
7.1.8 Enskild skolverksamhet Ansökan/Utredningar och beslut  Om att få bedriva verksamhet inom pedagisk omsorg och 

förskola    
Bevaras 10 år

7.1.8 Enskild skolverksamhet Avtal med enskilda Med enskilda  Bevaras 10 år



7.1.8 Enskild skolverksamhet  Ansökan och beslut ‐ Ägar‐ och ledningsprövning 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
Gallras tidigast efter att barnet har avslutat sin 
förskoleplacering

Gallras Vid inaktualitet

7.2.1 Placera i förskola Inkomstuppgifter/beslut om avgift Både digitalt och papper Gallras 10 år efter inkomståret  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 Beslut och Handlingar och beslut i förtursärenden Ärende i diarieföringssystem  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 Förteckning/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
7.2.1 Placera i förskola Delegationsbeslut ‐ tilldelning av plats för barn i 

behov av särskilt stöd
Bevaras  10 år

7.2.1 Placera i förskola Delegationsbeslut ‐ ta emot barn från annan 
kommun på grund av särskilda skäl

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

Delegationsbeslut ‐ utbildningskrav  Att person som inte uppfyller utbildningskraven får 
användas i undervisning längre tid än sex månader

Bevaras  10 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

T.ex. medgivande från vårdnadshavare kring deltagande    Gallras 2 år Vid inaktualitet



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 Gallras  7 år 10 år

7.2.4 Närvaro  i förskola Grupplistor 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 Gallras  7 år 10 år

7.2.4 Närvaro  i förskola Ansökan om 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 

Delegationsbeslut med underlag rörande 
avstängningar

Beslutsjournal med underlag  Bevaras 10 år

7.2.4 Närvaro  i förskola Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

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 GDPR För tex bilder på hemsida Samtycken bör vara 
tidsbegränsade och gallras tidigast efter att eleven 
avslutat sin skolgång 

Gallras Vid inaktualitet

7.2.4 Närvaro  i förskola Beslut och underlag rörande utökad vistelsetid 8 
kap 7§ Skollgen  

Underlag i journalsystem Anmälnignspliktiga 
delegationsbeslut i diarieföringssytem  

Bevaras  10 år

7.2.4 Närvaro  i förskola Beslut och underlag rörande utökad vistelsetid 8 
kap 5§ Skollagen 

Underlag i journalsystem Ej anmälningspliktiga 
delegationsbeslut i journalsystem   

Bevaras  5 år efter avslutad 
skolgång

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 Gallras Tidigast efter att eleven har avslutat sin 
utbildning  

Gallras Vid inaktualitet 



7.3.1 Anta och placera i grundskola Intagningstester, resultat Gallras 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 Handlingar rörande val av skola, 
Skolvalsblanketter

Överklaganden m.m. bevaras  Gallras 1 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 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

Önskemål om utbildningsplats i annan kommun Yttrande 
från hemkommunen samt beslut

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 Gallras  7 år 10 år

7.3.1 Anta och placera i grundskola Ansökan om 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 Gallras  7 år 10 år

7.3.1 Anta och placera i grundskola Delegationsbeslut ‐ placering vid annan skolenhet 
än den som önskas 

Placering av elev i förskoleklass och grundskola vid annan 
skolenhet än den som önskas

Bevaras 10 år 

7.3.1 Anta och placera i grundskola Delegationsbeslut ‐ placering vid annan skolenhet 
än den som önskas pga betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter

Placering av elev i förskoleklass och grundskola  vid 
annan skolenhet än den önskade på grund av betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen

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 Gallras Vid inaktualitet

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

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 yrkespraktik och PRAO Ämnesanknuten och inbyggd praktik. 
T.ex.arbetsplatskontakter, pratikbesked, omdömen. 
Gallras Under förutsättning att uppgifter om genomförd 
praktik dokumenteras i elevmatrikel eller motsvarande.  

Gallras Efter registering på elevkort Vid 
inaktualitet 

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

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  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

7.3.2 Planera utbildning i 
grundskola

Ansökan om byte och avbrott ‐ Språkval, ansökan, 
byte och avbrott

Gallras när eleven slutat skolan  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

7.3.2 Planera utbildning i 
grundskola

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

Gallras Vid inaktualitet

7.3.2 Planera utbildning i 
grundskola

Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Gallras när eleven slutat skolan  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

7.3.2 Planera utbildning i 
grundskola

Handlingar rörande samtycken enligt 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 5 år

7.3.4 Närvaro  i grundskola Grupplistor, kurslistor 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 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 diarieföringssystem 

Bevaras 10 år

7.3.4 Närvaro  i grundskola Ansökan med handlingar om studieavbrott, 
ändrat tillval, flyttning

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 Ansökan om Ledighet för elev, ansökan Gallras 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

7.3.4 Närvaro  i grundskola Förteckning ‐ Anmälan till huvudman om elevs 
frånvaro i förskoleklass och grundskola 

Bevaras  10 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

Delegationsbeslut ‐ mottagande på försök Att på försök motta elev från annan skolform Bevaras 10 år 

7.4.1 Anta och placera i 
grundsärskola

Delegationsbeslut ‐ integrerad elev i 
grundsärskolan

Att elev i grundskola får sin utbildning inom 
grundsärskola som integrerad elev

Bevaras 10 år 

7.4.1 Anta och placera i 
grundsärskola

Delegationsbeslut ‐ integrerad elev i grundskolan Att elev i grundsärskola får sin utbildning inom 
grundskola som integrerad elev

Bevaras 10 år 

7.4.1 Anta och placera i 
grundsärskola

Delegationsbeslut 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

Ansökan om att få gå om årskurs eller 
uppflyttning till högre årskurs

Rektorbeslut   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

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

Handlingar rörande  val av skola, 
Skolvalsblanketter

Överklaganden m.m. bevaras  Gallras 1 år

7.4.1 Anta och placera i 
grundsärskola

Förteckningar/register över elever folkbokförda i 
andra kommuner

elever i verksamheterna som är folkbokförda i andra 
kommuner. Underlag i ekonomisystemet vid fakturering  

Bevaras Gallras  7 år 10 år

7.4.1 Anta och placera i 
grundsärskola

Ansökan om Byte av skola, ansökan Gallras 1 år

7.4.1 Anta och placera i 
grundsärskola

Delegationsbeslut ‐ tillhörande av 
grundsärskolans målgrupp

Att elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp efter 
utredning enligt 7 kap 5 a.

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 Gallras Vid inaktualitet

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

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

Förteckning över elever som fått modersmåls‐, 
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  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

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  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

7.4.2 Planera utbildning i 
grundsärskola

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

Gallras Vid inaktualitet

7.4.2 Planera utbildning i 
grundsärskola

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

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

Gallras Vid inaktualitet

7.4.3 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 5 år

7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Grupplistor, kurslistor 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 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 diarieföringssysem

Bevaras 10 år

7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Ansökan med handlingar om studieavbrott, 
ändrat tillval, flyttning

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 Ansökan om Ledighet för elev, ansökan Gallras 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 Gallras Då eleven slutat skolan. Uppgifter om studieväg, 

kursval, fullständigt eller utökat program 
Gallras Vid inaktualitet

7.4.4 Närvaro  i grundsärskola Förteckning 
Anmälan till huvudman om elevs frånvaro i grundsärskola 

Bevaras  10 år 

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 vh 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  Gallras 10 år efter inkomståret

7.5.1 Placera i fritidshem Placeringsbekräftelse Digitala Gallras Vid inaktualitet
7.5.1 Placera i fritidshem Placeringserbjudande När svar inkommit  Gallras Vid inaktualitet
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 Svar på placeringserbjudande När barnet registrerats  Gallras Vid inaktualitet
7.5.1 Placera i fritidshem Beslut och Handlingar och beslut i förtursärenden Ärende i Ciceron diarieföringssystem   Bevaras 10 år

7.5.1 Placera i fritidshem Uppsägning av plats Gallras 2 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 Gallras Vid inaktualitet
7.5.2 Närvaro i fritidshem Förteckningar över barn per enhet Underlag i ekonomisystemet för utbetalningar vid 

mättillfällena  
Bevaras Gallras  7 år 10 år

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

Bevaras Gallras  7 år 10 år

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

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 

Delegationsbeslut med underlag 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 Köstatisk bör bevaras   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 10 år



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  Gallras Efter antagningen Vid 
inaktualitet 

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 
Delegationsbeslut ‐ Godkännande av antagning i 
Fyrbodals digitala antagningssystem

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 Gallras Efter registrering  Gallras Vid inaktualitet

7.6.1 Anta och placera i 
gymnasieskola

Ansökan om 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

Ansökan om byte av kurs, ansökan om inkl. 
språkval

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

Bevaras Gallras  Vid inaktualitet 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 Gallras Vid inaktualitet

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

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

Ansökan om, byte och avbrott vid 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  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

7.6.2 Planera utbildning i 
gymnasieskola

Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Gallras när eleven slutat skolan  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

7.6.2 Planera utbildning i 
gymnasieskola

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

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 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 5 år

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Grupplistor, kurslistor 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 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 diarieföringssystem

Bevaras 10 år

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Ansökan med handlingar om ändrat tillval, 
flyttning

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 Ansökan om studueavbrott/studieuppehåll Lämnas till kommunarkivet tillsamans med utdrag ur 
betygskatalogen 

Bevaras  5 år

7.6.4 Närvaro  i gymnasieskola Ansökan om Ledighet för elev, ansökan Gallras 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 Gallras 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

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  
Inackordering och kontantersättning Under förutsättning 
att vederbörlig kontroll och redovisning skett

Bevaras Gallras  3 år 10 år

7.6.8 Ekonomiskt stöd till elev APL‐ ersättningar (kost) Gallras 10 år 7 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 Gallras Efter registrering  Gallras Vid inaktualitet

7.7.1 Anta och placera i 
gymnasiesärskola

Ansökan om 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

Ansökan om 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 
uppflyttning till högre årskurs 

Årskurs eller få uppflyttning till högre årskurs  Bevaras Gallras  Vid inaktualitet 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 Gallras Vid inaktualitet

7.7.2 Planera utbildning i 
gymnasiesärskola

Klass/grupp scheman Spara ner i Ciceron diarieföringssystem 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

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

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  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

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  Gallras När eleven slutat skolan Vid 
inaktualitet 

7.7.2 Planera utbildning i 
gymnasiesärskola

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

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 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 5 år

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Grupplistor, kurslistor 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 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 diarieföringssystem 

Bevaras 10 år

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Ansökan med handlingar om ändrat tillval, 
flyttning

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 Ansökan om studieavbrott/studieuppehåll Lämnas till kommunarkivet tillsamans med utdrag ur 
betygskatalogen 

Bevaras  5 år

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Ansökan om Ledighet för elev, ansökan Gallras Då eleven slutat skolan Gallras Vid inaktualitet

7.7.4 Närvaro  i gymnasiesärskola Närvaro‐ och frånvarouppgifter 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 Gallras 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

Delegationsbeslut ‐ Avslag på ansökan Beslutsjournal  Bevaras 10 år

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Resultat av antagningsprov Gallras efter antagning  Gallras Efter antagning Vid inaktualitet 

7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Antagningsbekräftelse 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 Gallras Vid inaktualitet Efter 
registrering



7.8.1 Anta och placera i kommunal 
vuxenutbildning

Ansökan om 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 Delegationsbeslut 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 Gallras Vid inaktualitet

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

Informationsmaterial T.ex handlingar som presenterar kurser 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

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

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, 
blankett/handlingsplan

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 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 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 redovisning. T.ex för debitering av 
interkommunala avgifter.  

Gallras 2 år

7.8.4 Närvaro i kommunal 
vuxenutbildning

Protokoll från möten som hålls av skolan 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 diarieföringssystem 

Bevaras 10 år

7.8.4 Närvaro i kommunal 
vuxenutbildning

Ansökan med handlingar om studieavbrott, 
ändrat tillval, flyttning

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

Ansökan om Ledighet för elev, ansökan Gallras Då eleven slutat skolan  Gallras Vid inaktualitet

7.8.4 Närvaro i kommunal 
vuxenutbildning

Närvaro‐ och frånvarouppgifter CSN‐rapporteringar‐/listor  Gallras Vid inaktualitet

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

Delegationsbeslut ‐ Avslag på ansökan  Beslutsjournal  Bevaras 10 år

7.9.1 Anta och placera i särskild 
utbildning för vuxna

Resultat av antagningsprov Gallras efter antagning  Gallras Efter antagning Vid inaktualitet 

7.9.1 Anta och placera i särskild 
utbildning för vuxna

Antagningsbekräftelse 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 Gallras Efter registrering Vid 
inaktualitet

7.9.1 Anta och placera i särskild 
utbildning för vuxna

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

Bevaras Gallras  Vid inaktualitet

7.9.1 Anta och placera i särskild 
utbildning för vuxna

Orienteringskurs och individuell kurs, kursplaner Beslutsjournal Delegationsbeslut 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. arbetsmiljöplan, jämstäldhetsplan, 
likabehandlingsplan, krisplan, hälsoplan, hot och 
våldsplan och liknande  

Bevaras 10 år

7.9.2 Planera utbildning i särskild 
utbildning för vuxna

Individuella scheman Gallras Vid inaktualitet

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

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 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 
interkommunala avgifter

Gallras 2 år

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning 
för vuxna

Protokoll från möten som hålls av skolan 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 diarieföringssystem 

Bevaras 10 år

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning 
för vuxna

Ansökan med handlingar om studieavbrott, 
ändrat tillval, flyttning

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

Ansökan om Ledighet för elev, ansökan Gallras Då eleven slutat skolan  Gallras Vid inaktualitet

7.9.4 Närvaro i särskild utbildning 
för vuxna

Närvaro‐ och frånvarouppgifter CSN‐rapporteringar‐/listor  Gallras Vid inaktualitet

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  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

Beslut och Handlingar och beslut i förtursärenden Ärende i diarieföringssystem  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/register över elever som är 
folkbokförda i andra kommuner 

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 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 Gallras  7 år 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller 
fritidshem ej erbjuds

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

Bevaras Gallras  7 år 10 år

7.11.3 Omsorg när förskola eller 
fritidshem ej erbjuds

Ansökan om 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 
Delegationsebslut med underlag rörande 
avstängningar  

Beslutsjournal  med underlag 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 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 avslutat 
sin placering

Gallras Vid inaktualitet

7.11.4 Pedagogisk omsorg Inkomstuppgifter/beslut om avgift Både digitalt och papper  Gallras 10 år efter inkomståret  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 Beslut och Handlingar och beslut i förtursärenden Ärende i diarieföringssystem  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/register över elever som är 
folkbokförda i andra kommuner 

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 Samlade för att belysa den egna verksamheten  Bevaras 10 år
7.11.4 Pedagogisk omsorg Övriga register Över elever som upprättats i syfte att underlätta intern 

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

Gallras 2 år

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

Bevaras Gallras  7 år 10 år

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

Bevaras Gallras  7 år 10 år

7.11.4 Pedagogisk omsorg Ansökan om 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 

Delegationsbeslut med underlag 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 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 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 Utbildningsbeskrivning Bevaras 10 år
7.13.1 Yrkeshögskola Kursplan Bevaras 10 år 5 år
7.13.1 Yrkeshögskola Kursanmälan Gallras efter avslutad kurs  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 Utbildningsbeskrivning Bevaras 10 år
7.14.1 Övriga yrkesutbildningar Kursplan Bevaras 10 år 5 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 efter avslutad kurs  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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1. Inledning och bakgrund 
Kommuner och landsting ska enligt §17 Bibliotekslagen1 anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. 

I och med att folkbibliotek och skolbibliotek sorterar under olika nämnder i Uddevalla 

kommun ska beslut om biblioteksplanen fattas av fullmäktige.  

Biblioteksplanen innehåller visioner och färdriktningar för kommunens folk- och 

skolbibliotek. Färdriktningarna tar avstamp i omvärlden, i samhällstrender, lagar och 

styrdokument.  

1.1. Syfte och mål 
I Kungliga bibliotekets vägledning Biblioteksplan 2.12 beskrivs hur biblioteksplaner ska 

utformas och även anledningar till att det i bibliotekslagen finns en paragraf om 

biblioteksplaner. Tidigt fanns tanken att skolbiblioteken skulle stärkas genom krav på 

biblioteksplaner. Vidare uppmärksammas behovet av samverkan mellan bibliotek och 

bibliotekens samlade medieresurser för en mer likvärdig biblioteksverksamhet. Användarnas 

behov och hur verksamheten kan anpassas efter dem ska lyftas i biblioteksplanerna och även 

hur användarna ska ges förutsättningar att påverka överväganden av verksamhetens inriktning 

och omfattning. Biblioteksplanerna ska vara utformade så att verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivs utifrån lagstadgat uppdrag och kommunens mål och visioner. 

Biblioteksplanerna ska även fungera för nationell uppföljning, samordning och 

kvalitetsutveckling. 

Målet med denna biblioteksplan är att den ska ligga till grund för årlig verksamhetsplanering 

och användas som stöd i det dagliga arbetet. 

 

2. Biblioteksverksamhetens organisation i Uddevalla 

kommun 

2.1. Folkbibliotek 
Folkbiblioteket i Uddevalla kommun sorterar under kultur och fritidsförvaltningen och ingår i 

avdelningen Kultur, Bibliotek och Unga.  

Folkbiblioteken består av Stadsbiblioteket, Dalabergs-, Ljungskile- och Rampens bibliotek. 

Rampens bibliotek ingår i ett nära samarbete med fritidsgården.  

Ljungskile- och Rampens bibliotek erbjuder meröppet som innebär att biblioteken är 

tillgängliga på tider när det är obemannat. Dessa bibliotek kan man besöka alla dagar året 

runt.  

2.2. Skolbibliotek 
Skolbiblioteken i Uddevalla kommun sorterar under barn och utbildningsförvaltningen och är 

organiserade utifrån grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Rektorerna på 

respektive skola ansvarar enligt läroplanerna för verksamheten. Kommunens bibliotek 

används av ca 10 000 elever. 

 
1 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 
2 Biblioteksplan 2.1 Dnr 2017-525. Kungliga biblioteket 
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Inom grundskolan finns ca 20 skolbibliotek. Skolbibliotek Uddevalla tillhör grundskolans 

utvecklingsenhet som arbetar för att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs 

genom hela grundskolan.  

Uddevalla Gymnasiebibliotek består av två bibliotek (Agneberg och Östrabo). Antalet elever 

är ca 3000 fördelat på fem skolhus.  

Vuxenutbildningens bibliotek inryms i skolans lokaler på Kaserngården. 

2.3. Rummet, medierna och medarbetarna på folkbiblioteket 
Rummet, medierna och medarbetarna är tre bärande delar av folkbiblioteket. 

Bibliotekets olika rum består av lokaler, hemsida, sociala medier och digitala plattformar.  

Medierna består främst av böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker och talböcker. Digitalt 

finns e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar, e-tidskrifter, strömmande film och musik samt 

databaser. 

Medarbetarna möter användarna både i det fysiska rummet och på sociala medier eller 

plattformar. Ett levande bibliotek, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, behöver fyllas med 

verksamhet och tjänster. Programverksamhet både för barn och vuxna fungerar som verktyg 

för att bjuda in användarna, skapa nyfikenhet, läslust, och vilja att ta del av bibliotekets 

tjänster och utbud. Biblioteket arbetar med läsfrämjande aktiviteter men även kulturella och 

samhällsorienterade som teater, olika aktiviteter för barn, galleri, tillgång till datorer och 

kopiator, utskriftsmöjligheter, vägledning i informationssökning, IT-hjälp med mera. För dem 

som inte kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning finns 

förutom det digitala biblioteket uppsökande verksamhet i form av ”Boken kommer” som 

innebär att talböcker skickas hem eller att böcker körs hem till låntagaren. Böcker körs även 

till äldreboenden och daglig verksamhet. 

För att rummet och medierna ska vara attraktiva, tillgängliga och relevanta är medarbetarna 

den viktiga länken, den som skapar möjligheter. Medarbetarnas dialog med användarna 

skapar tillit och förtroende, öppnar upp för möjligheter och tillgång till kunskap, fantasi och 

kreativitet. Medarbetarnas kompetens säkerställer ett kvalitetssäkrat informations- och 

medieutbud. Uddevalla kommun ska se till att medarbetarna får de bästa förutsättningarna för 

att utföra sitt uppdrag och att utveckla biblioteksverksamheten till nytta för användarna. 

Uddevalla kommun har sedan 2017 gjort stora satsningar på de fysiska rummen genom ny 

bibliotekslokal i Ljungskile, helt nytt bibliotek i Källdal samt förbättringar i befintliga lokaler 

både på Dalabergs bibliotek och Stadsbiblioteket. 

2.4. Rummet, medierna och medarbetarna på skolbiblioteken 
Grundskolornas fysiska bibliotek är av varierande kvalitet. Flera grundskolor saknar 

ändamålsenliga lokaler för skolbiblioteksverksamheten.  

De fysiska medierna för grundskolans bibliotek består av främst tryckta böcker. De digitala 

medierna består av e-böcker, e-ljudböcker och strömmande film. Via skolan finns tillgång till 

digitalt uppslagsverk. 

Bemanning saknas på i stort sett samtliga av grundskolans skolbibliotek. Skolbibliotek 

Uddevalla arbetar utifrån en beställarorganisation där skolorna beställer tjänster från ett utbud. 

Skolbibliotekarierna möter både lärare och elever med läsfrämjande aktiviteter och med 

insatser för att stärka digital kompetens i skolan. Skolbibliotekarierna hjälper elever med 
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inläst litteratur och läromedelstexter samt hjälper grundskolorna med inköp, gallring samt 

utformning av det fysiska rummet.  

Gymnasiebiblioteken (Agneberg och Östrabo) är välbesökta av elever och lärare. Eleverna 

använder biblioteken till studier samt lektioner (då lärarna närvarar). Eleverna kommer 

klassvis och lånar både skönlitteratur och fakta. Eleverna lånar även faktaböcker i samband 

med sitt gymnasiearbete. På biblioteket kan eleverna få hjälp av bibliotekspersonal att hitta 

böcker, samt skriva ut sina arbeten.  Bibliotekarierna har undervisning i informationssökning 

och källkritik och hjälper eleverna att hitta i databaser och på webbsidor. 

Det digitala utbudet finns att nå via en lärplattform. Där finns databaser, uppslagsverk, 

Inläsningstjänst samt bibliotekskatalog med hemsida och länksamlingar. 

På Uddevalla vuxenutbildning är biblioteket bemannat vissa tider men även tillgängligt när 

det är obemannat. Det finns studieplatser i en lugn miljö och möjlighet att få hjälp med viss 

informationssökning och tillgång till böcker.  

 

3. Lagar och styrdokument 
Alla bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagen. Prioriterade 

grupper enligt bibliotekslagen är personer med funktionsnedsättning, personer med annat 

modersmål än svenska samt nationella minoriteter. För folkbiblioteken tillkommer barn och 

ungdomar som prioriterad grupp. 

Flera mål i bibliotekslagen gäller både folk- och skolbibliotek. Biblioteksformerna vänder 

sig dock till olika målgrupper och har olika funktion. Nedan framgår några skillnader. 

Folkbibliotek Skolbibliotek 

En kulturinstitution Pedagogisk resurs för skolan 

Kopplad till frivilligt lärande, intresse och 

fritid 

Kopplad till lärande och undervisning 

För alla  Anpassat för skolans elever och personal 

Tillhandahåller allsidig media efter 

invånarnas behov. Verkar för fritt och 

frivilligt läsande och lärande. 

Tillhandahåller media enligt skolans 

pedagogiska behov kopplat till läroplanen. 

 

3.1. Folkbiblioteket 
Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. Där står att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteksverksamhet 

ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas behov och förutsättningar.3  

Det finns inget annat forum i samhället som har det här uppdraget. Biblioteken är unika och 

oumbärliga. 

 

 
3 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 
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Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och främja barns och 

ungas språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska även verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet. För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska 

biblioteken samverka.4  

I Demokratins skattkammare5 som är ett förslag till nationell biblioteksstrategi förstärks 

folkbibliotekets betydelse som en självständig kraft i det demokratiska samhällsbygget, en 

femte statsmakt. Det yttersta målet är att stärka bildningen och därmed demokratin.  

Folkbibliotekets verksamhet lyder under offentlighets- och sekretesslagen kap 40 §3 som 

anger att sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, 

reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av 

informationsteknik. 

Regional biblioteksplan 2020-20236 innehåller strategiska inriktningar under 

planperioden som påverkar det lokala arbetet, exempelvis i form av inriktningar 

på ekonomiskt stöd och utvecklingsinsatser.  

3.2. Skolbiblioteken  
Skolbiblioteken lyder under bibliotekslagen, men också under skollagen. Eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

enligt bibliotekslagen och skollagen ha tillgång till skolbibliotek7.   

För varje skolform gäller en läroplan som utgår från bestämmelser i skollagen. Enligt 

läroplanen för grundskolan ska ”skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg”.8  

Enligt läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska ”skolbibliotekets 

verksamhet användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 

och digitala kompetens.” I läroplan för förskolan står det tydligt att förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom högläsning och samtala kring litteratur 

och andra texter9. 

  

4. Vision och värdegrund 
En vision kan vara utmanande, hoppfull, sikta högt för att skapa mod, våga ta plats och göra 

skillnad. I vår tid där utveckling och förändring går snabbt och för många är svår att förstå 

kan biblioteken bidra till att människor får förståelse för sig själva och andra. Genom att få 

redskap och kunskap för att kritiskt kunna granska information kan fler medverka till 

samhällets demokratiska utveckling. Att få verktyg för att förverkliga behov och drömmar ger 

möjlighet till självhjälp och självförverkligande.  

 
4 SFS 2013:801 Bibliotekslagen. 
5 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
6 Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023   
7 SFS 2010:800 Skollagen  
8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
9 Läroplan (Lpfö 18) för förskolan – Skolverket. 
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Biblioteksplanen tar avstamp i Uddevalla kommuns vision, ”Uddevalla – hjärtat i Bohuslän 

Liv, lust och läge ger livskvalitet” 

För biblioteken innebär det: 

Närvarande fysiskt, digitalt och socialt. För dig, för alla, för vem du än är – genom hela livet.  

Uddevalla kommuns värdegrund, Öppenhet, respekt och professionalitet innebär att alla som 

kommer i kontakt med biblioteken ska få ett respektfullt och professionellt bemötande, mötas 

av öppenhet och dialog, synpunkter ska välkomnas och vägledning och stöd utifrån önskemål 

och behov möjliggöras. 

 

5. Utvecklingsområden och färdriktningar  
Syftet med utvecklingsområden är att förtydliga verksamheternas färdriktning under 

planperioden. Innehållet kan kopplas samman med både Uddevalla kommuns riktningar och 

förvaltning- och avdelningsövergripande mål.  

5.1. Samverkan 
Samverkan sker på många olika plan och nivåer. Både folk- och skolbibliotek samverkar 

inom och mellan verksamheter, avdelningar, förvaltningar och externa aktörer - både lokalt, 

regionalt och nationellt. Skolbiblioteket samverkar också med personal på alla skolor. 

Förskola och folkbibliotek har ett nära samarbete och regelbundna aktiviteter.  

Mellan folkbiblioteken i Fyrstad pågår ett arbete för att upphandla och samverka kring ett 

gemensamt bibliotekssystem som förväntas ge stora fördelar för kommuninvånarna och utöka 

bibliotekens utbud och kompetensområden. 

Samverkan är en viktig del för att arbeta vidare inom utvecklingsområden. Samverkan med 

bibliotek och biblioteksanknutna organisationer utanför kommunen skapar möjligheter för 

utveckling, samordning, forskningsanknytning och fortbildning. Samverkan mellan 

avdelningens enheter, övriga förvaltningar samt civilsamhället är viktigt för att lyckas och för 

att ge synergieffekter men också för att nå prioriterade grupper. Ett väl fungerande samarbete 

mellan folk-och skolbibliotek samt förskola är avgörande för bland annat läsfrämjande arbete. 

Färdriktningar: 

• Det ska finnas ett gott samarbete mellan folk- och skolbibliotek samt förskola, bland 

annat kring läsfrämjande arbete. 

• Folkbiblioteket ska sträva efter samarbete både med andra förvaltningar, 

biblioteksanknutna organisationer utanför kommunens gränser samt civilsamhälle. 

5.2. Folkbiblioteket  

5.2.1 Arena för demokrati och tillit 
I Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi lyfts uppdraget att värna om 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter fram10. Genom att stärka det offentliga 

rummet och skapa trygga mötesplatser kan det demokratiska samtalet utvecklas. Genom 

tillgång till information och litteratur och ett källkritiskt förhållningssätt stärks möjligheterna 

 
10 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
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till större grad av egenmakt och därmed möjlighet att påverka. Biblioteken är möjliggörare för 

människor och en resurs för alla. 

Klyftan mellan de som läser och inte läser ökar i samhället11. Bibliotekens läsfrämjande 

arbete bidrar till att stärka demokratin. Genom kultur, litteratur och berättelser ges nya 

perspektiv och värden som empati, förståelse, tolerans och tillit kan stärkas.   

Delaktighet är ett viktigt verktyg för demokrati som folkbiblioteket i Uddevalla aktivt ska 

arbeta för. Användarperspektivet bör därmed i högre grad styra utformandet av bibliotekens 

verksamheter, på så sätt kan även tilliten stärkas. Tilliten eller förtroendet för bibliotek ligger 

enligt SOM-undersökningar högt även om det sjunkit något från tidigare år12 och utmanas av 

bland annat bilden av bibliotekens roll i samhället.  

Digitaliseringen skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande demokratiskt samhälle 

där fler får möjlighet till insyn och delaktighet genom dialog. Detta arbete stöds av Uddevalla 

kommuns Digitala agenda som genom en modern e-förvaltning vill förenkla vardagen för 

medborgare, näringsliv och medarbetare.13 

Fler än tidigare vill påverka medieinköp, skyltningar och program. Det behövs därför tydliga 

riktlinjer för urval både av medieutbud och programverksamhet. Några av biblioteken 

fungerar som vallokal vid förtidsröstning till såväl EU-val som riksdagsval. Folkbiblioteket 

måste därmed slå vakt om att vara en neutral mötesplats med god tillgänglighet.  

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med användardriven innovation för att skapa värde för 

invånarna och få människor ska känna sig delaktiga. 

• Biblioteket ska möjliggöra att människor oavsett bakgrund kan vara delaktiga i 

samhällslivet och vara med och påverka. 

• Bibliotekets roll och verksamhet i Uddevalla ska göras mer synlig.   

5.2.2 Trygga och inkluderande mötesplatser med låga trösklar 
Uddevalla kommun har som riktning att utveckla ett tryggt samhälle tillsammans. Biblioteket 

ska vara trygga platser med låga trösklar, tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas 

behov. Det ska vara enkelt att besöka, hitta och använda bibliotekets lokaler och utbud både 

fysiskt och på den digitala arenan för användare i alla åldrar och oavsett 

funktionsförmåga. Det ska kännas välkomnande att besöka biblioteket och var och en ska få 

ett gott bemötande. Biblioteket ska vara tillgängligt, attraktivt och angeläget, ett bibliotek att 

upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktig i.  

Färdriktningar: 

• Medarbetarna ska ha en hög kompetens vilket säkerställer kvalitet, god service och 

gott bemötande.   

• Det ska finnas en uppdaterad tillgänglighetsplan och verksamheten ska 

genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. 

• Regelbundna användarundersökningar ska genomföras för att säkerställa 

bibliotekens attraktivitet, relevans och tillgänglighet. 

 
11 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
12 Höglund, Lars (2017) Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 
13 Digital agenda, Uddevalla kommun, 2019  
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5.2.3 Digitalisering, kompetens, närvaro och medier 
Det digitala samhällets utveckling berör alla och hänger ihop med andra former av 

utanförskap. Digitalt utanförskap är vanligare bland äldre och för personer med 

funktionsvariationer kan det innebära stora svårigheter att ta del av digital information. 

Folkbiblioteket ska i enlighet med regeringsuppdraget Digitalt först med användaren i fokus 

främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.14  

Bibliotekarier kan bidra till ökad kunskap kring källkritik och att finna, analysera och kritiskt 

värdera digital information. Detta är ett viktigt led i att verka för demokratisk 

samhällsutveckling och öka den digitala kompetensen.  

En majoritet av befolkningen är ständigt uppkopplad och använder digitala arenor som 

komplement till de fysiska. För att upprätthålla bibliotekens samhälleliga relevans krävs 

närvaro på digitala arenor och kunskap om hur de kan användas. Digitalisering möjliggör 

också för biblioteken att snabbare nå ut med information och bidra till människors fria 

åsiktsbildning i aktuella frågor, jämfört med det tryckta mediet.   

I arbetet med att främja befolkningens tillgång till litteratur, kultur och information är det 

viktigt att bibliotekens digitala mediebestånd präglas av samma bredd och kvalitet som det 

fysiska. 

Digitaliseringen skapar möjligheter till ökad samverkan på nationell, regional och lokal nivå. 

Att ta vara på dessa möjligheter bidrar till att höja biblioteksverksamhetens 

kvalitet. Samverkan är särskilt viktig kring digitala medier, system och databaser.   

För att biblioteket ska vara relevant i en digital värld krävs en digitalt mogen, lärande och 

flexibel organisation som med ett innovativt tankesätt möter de ändrade behoven. Genom att 

arbeta med digital transformation och bygga en organisation som klarar hantera konstant 

förändring kan biblioteket möta kommande behov och skapa värde för invånarna. 

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med digital transformation och utgå från målgruppernas 

behov. 

• Medarbetarna ska kontinuerligt förbättra och fördjupa sin digitala kompetens i 

syfte att förstå och möta invånarnas behov’. 

• Biblioteket ska sprida kunskap om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet samt bidra till ökad kunskap kring 

källkritik och att finna, analysera och kritiskt värdera digital information. 

5.2.4 Integration och livslångt lärande  
I regional biblioteksplan15 konstateras att nya arbetsmetoder krävs för att nå nya grupper av 

människor och de invånare som idag inte tar del av de demokratiska möjligheter som finns i 

vårt samhälle. Uppsökande arbetsmetoder har länge varit ett sätt för biblioteken att nå t ex 

människor som inte själva kan ta sig till biblioteket men fler och nya metoder behöver arbetas 

fram. 

 
14 Digitalt först med användaren i fokus 2018-2020, Kungliga biblioteket 
15  Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
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Biblioteken har en viktig betydelse för människor med annat modersmål än svenska men även 

för övriga prioriterade grupper. För att biblioteken ska vara angelägna i människors 

liv behöver människor bjudas in för att själva vara delaktiga i biblioteksverksamheten.  

Tillgången till litteratur och samhällsinformation på andra språk än svenska behöver öka, 

liksom tillgången till litteratur för personer med funktionsnedsättning. Det behövs även 

fortsatt kompetensutveckling för att arbeta med prioriterade grupper.   

Utbildningskraven och förändringstakten i samhället gör att människor behöver fortsätta lära 

genom hela livet, både formellt och icke-formellt.  Biblioteken främjar ett livslångt lärande 

genom att ge tillgång till medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet och är 

anpassade till individens behov av litteratur och information. 

Den regionala biblioteksplanen uttrycker även en ambition att förmedla kunskap om hur vi 

med stöd av litteratur, skrivande och samtal främjar hälsa och välbefinnande16. 

Färdriktningar: 

• Nya arbetsmetoder ska tas fram och testas för att nå fler. 

• Berättelser ska göras tillgängliga och språken ska hållas levande.  

• Minoritetsspråken ska synliggöras.  

5.2.5. Läsfrämjande och biblioteksverksamhet för barn  
Internationell forskning betonar betydelsen av tidiga insatser för att främja små barns 

språkutveckling17. Utlåningsgraden för barn och ungdomslitteratur är hög på folkbibliotek och 

antalet utlån har ökat även i Uddevalla före pandemin. Samtidigt som utlånen ökar, ökar 

också antalet barn och unga, vilket gör att antalet utlån per barn i realiteten kan minska.  

Det är viktigt för verksamheterna att fånga upp barnen så tidigt som möjligt vilket görs bland 

annat genom samarbete med BVC och föräldrar, öppna förskolan och förskolor. Alla barn i 

förskoleklass besöker sitt närmsta folkbibliotek tillsammans med klassen då de samtidigt får 

en bokgåva för att uppmuntra till läsning. Samarbetet syftar till att ge barnen så goda 

möjligheter till språkutveckling som möjligt. En god språkförmåga påverkar barnen positivt i 

skolgången resten av livet. 

Folkbiblioteket arbetar nära grundskolan genom att komplettera skolans läsfrämjande arbete 

med fritidsläsning.  

Personal inom förskola, skola och bibliotek kan genom samarbete dra nytta av varandras 

kunskaper från utbildning och fortbildning men också tysta kunskaper i form av yrkesmässig 

förtrogenhet och erfarenhet samt behov kring läsandet för att skapa ett gemensamt 

helhetsgrepp kring läsfrämjande.  

Färdriktningar: 

• Fler klasser i grundskolan ska ges utrymme att besöka folkbiblioteket för att 

uppmuntra läsning på fritid. 

• Utveckla fler samarbetsformer kring läsfrämjande mellan folkbibliotek, skolbibliotek 

och förskola för att skapa läslust. 

 
16 Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
17 Specialpedagogiska skolmyndigheten: Forskningsutblick: Att kartlägga barns språk på vetenskaplig grund – 

variationer och osäkerhet.  
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5.2.6. Unga 
Enligt Ung livsstil18 är trenden att färre unga besöker och använder biblioteket. 

Besökssiffrorna är allra lägst bland killar. Det finns också tydliga åldersskillnader när det 

gäller vad man gör på biblioteket. I mellanstadiet kommer att låna böcker först, därefter att 

läsa böcker, följt av att träffa kompisar och att plugga. I högstadiet och gymnasiet är 

förhållandena förändrade och plugga kommer först, följt av att låna böcker och på tredje plats 

att träffa kompisar.  

På Rampens bibliotek riktas stort fokus mot unga genom ett tätt samarbete med fritidsgård, 

kulturskola och föreningsliv. Att samarbeta med fritidsledare och andra yrkesgrupper kan vara 

ett sätt att närma sig unga i olika åldrar.  

Folkbiblioteket behöver undersöka hur väl man möter ungas behov och hur man kan öka 

attraktiviteten för denna åldersgrupp. Ett annat behov som kommer fram i rapporten ”Ung 

livsstil” är att oberoende av ålder finns behov av att använda dator, scanner och skrivare.  

Färdriktningar: 

• Låta barn och unga vara delaktiga i bibliotekets utformning och planering av 

verksamhet. 

5.3. Skolbiblioteken 
Enligt samlad forskning om skolbibliotek gynnas elevers språkutveckling, 

läsförmåga och informationskompetens av ett regelbundet och strukturerat samarbete mellan 

lärarna och skolbibliotekarierna19. Skolinspektionens kvalitetsgranskning lyfter fram de 

förutsättningar som krävs: Tillgång till skolbibliotekarier, att de samverkar med lärare samt 

att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledning. Därtill 

behövs ändamålsenliga lokaler samt relevanta digitala och fysiska resurser20.  

5.3.1. Skolbibliotek, lärande och läsande 
Grundskolans läroplan slår fast att “Skolbibliotekets uppgift är att stärka elevernas språkliga 

förmåga och digitala kompetens.”21 Gymnasieskolans läroplan formulerar det som att 

skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen och för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens.22 I förskolans läroplan ska stor vikt läggas vid 

språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att 

kommunicera och utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala kring 

litteratur och andra texter.23 Den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteken har stor 

betydelse för elevernas förmåga och lust för att lära och läsa.  

Läsdelegationen lyfter vikten av bland annat tillgång till litteratur i förskolan, fortbildning av 

personal och samverkan mellan exempelvis bibliotek, barnhälsovård och förskolor24.  

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska verka för att stärka elevernas språkliga förmåga. 

 
18 Elofsson, S. (2020) Vad gör barn och ungdomar på biblioteken?  
19 Gärdén, C. (2017). Skolbibliotekets roll för elevers lärande En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010–

2015. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi.  
20 Skolinspektionens kvalitetsgranskning Dnr 400:2016:11433, 2018: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
21 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
22 Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11 
23 Förskolans läroplan, Lpfö 18 
24 Läsdelegationen: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57 
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• Skolbiblioteken ska verka för att öka elevernas lust att läsa. 

• Förskolan ska verka för att stärka barnens språkutveckling och intresse för litteratur. 

5.3.2 Digitalisering  
Skolbibliotek och skolbibliotekarier ska ha en roll i att fördjupa elevernas digitala kompetens 

för ökad delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Barn- och utbildningsförvaltningens IKT-

pedagogiska strategi framhåller att såväl barn och elever som alla som arbetar med dem ska 

utveckla adekvat digital kompetens.25 

I läroplanerna, från förskola till grundskola och gymnasium, lyfts det ökade 

informationsflödet som barn och elever möts av och som måste hanteras. I förskolans läroplan 

ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik och information. Skolbiblioteken har i uppdrag att utveckla det kritiska förhållningssätt 

som krävs för att navigera bland information och omvandla information till kunskap. Enligt 

nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet har skolbiblioteken en ”viktig pedagogisk 

uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser i bland annat 

informationssökning och källkritik”.26 Även Uddevalla kommuns digitala agenda säger att 

”Vi ska se digitalisering som en avgörande resurs för verksamhetsutveckling."27 

Det fysiska beståndet behöver utökas med hjälp av digitala resurser vilket ger ökad 

likvärdighet. Digitala läromedel behöver tillhandahållas i skolan som komplement till fysiska 

läromedel28. Enligt IKT-pedagogisk strategi så ska alla barn och elever utveckla en adekvat 

digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg och digitala läromedel i en 

ändamålsenlig digital miljö. Alla barn och elever ska kontinuerligt utveckla sin förmåga att 

med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt använda internet som en viktig arena för 

lärande och utveckling. 

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska bidra till att barn och elever utvecklar adekvat digital kompetens 

och får tillgång till relevanta digitala verktyg och digitala läromedel. 
• Skolbiblioteken ska bidra till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt bland barn och 

elever. 

5.3.3 Skolbibliotek och goda studiemiljöer 
De möjligheter som digitaliseringen öppnar för att samordna resurser över geografiska 

gränser, ska utnyttjas för att utveckla skolbibliotekens service samtidigt som de fysiska 

skolbiblioteken ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Enligt lag ska eleverna ha tillgång till 

skolbibliotek. Skolbibliotekens verksamhet är större än lokalerna men rummet fyller en viktig 

funktion som en trygg plats för att läsa och studera. Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad 

efter elevernas behov på skolan. Skolbiblioteket bör vara öppet under skoldagen.  

Färdriktningar:  

• Skolbiblioteken ska verka för ökad tillgänglighet till fysiska medier. 

• Skolbibliotekets verksamhet bör beaktas vid ny- och ombyggnation samt vid 

omlokalisering av skolor. 

 
25 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 
26 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, s. 8 
27 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019  
28 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 
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5.3.4 Bemanning, kompetens samt professionellt och systematiskt samarbete 
Alla elever i grund- och gymnasieskola samt särskola ska ha tillgång till god 

skolbiblioteksverksamhet med stöd av fackutbildade bibliotekarier. En väl fungerande 

skolbiblioteksverksamhet ökar förutsättningarna till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med 

ämnesundervisningen kan bidra till elevers lärande.29 Genom tydliga roller och goda 

samarbeten mellan skolbibliotekarier och andra professioner kan skolbiblioteken ha en viktig 

roll för att bidra till elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. 

Färdriktningar: 

• Bibliotekspersonalen och skolbiblioteksverksamheten ska ingå i förvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. 

• Rektorsenheterna ska ha ett systematiskt samarbete med bibliotekspersonalen. 

• Skolbiblioteken ska ha goda förutsättningar för att utifrån sitt uppdrag verka för 

elevers måluppfyllelse 

 

6. Genomförandeprocess  
6.1. Förankring och kommunikation  
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska vara ett styrande dokument som är väl känt i 

kommunen och också vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

Berörda nämnder ska använda biblioteksplanen som ett underlag vid den årliga budget- och 

planeringsprocessen i arbetet med nämndens internbudget och verksamhetsplan med 

styrkort.   

Det är viktigt att cheferna tar sin del i ansvaret med att kommunicera biblioteksplanen, 

framför allt på sin arbetsplats. Biblioteksplanen kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Planen ska användas av bibliotekens personal 

som stöd i sitt dagliga arbete.    

Biblioteksplanens innehåll ska förankras hos allmänheten för att skapa förståelse för vad 

bibliotek är och vad man kan göra på bibliotek. 

Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

Strategiska plan.    

6.2. Uppföljning och utvärdering/analys   

Biblioteksplanen utgör underlag för verksamhetsplanering. Förvaltningarnas uppdrag knutna 

till verksamhetsplanen följs upp i samband med delårsrapportering i IT-systemet för 

verksamhetsutveckling (Vuv-IT).    

Utifrån syfte och mål för denna biblioteksplan ansvarar varje nämnd för att 

formulera eventuella uppföljningsbara uppdrag i sina styrkort.    

 
29 Gärden, C: Skolbibliotekets roll för elevers lärande. En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015. Del 

av Nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket. 
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6.3. Revidering   
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska utvärderas och revideras innan 2026-12-31. Planen 

upphör att gälla år 2027 om revidering inte har skett.  

Revidering ska ske i samverkan med personal på bibliotek och skolbibliotek samt eventuellt 

personal på andra berörda förvaltningar.    

Ansvarig för att ge uppdrag om revidering är kommunfullmäktige. Ansvarig för att revidering 

görs är kultur och fritidsnämnden.     

 

7. Övriga styrdokument 
Ytterligare dokument, både nationella och internationella som påverkar bibliotekets arbete i 

Uddevalla kommun:  

FN:s Barnkonvention30 blev svensk lag 1 januari 2020. Bibliotekets lagstadgade uppdrag att 

verka för det demokratiska samhällets utveckling samt att prioritera barn och unga innebär att 

biblioteket ska sprida kunskap om och tillämpa barnkonventionen. 

FN:s Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling31 ingår i Uddevalla kommuns 

strategiska plan (2020-2022). Biblioteken strävar efter jämlik resursfördelning, digital 

inkludering, livslångt lärande och arbetar för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Under 

Agenda 2030 faller också jämställdhet. Strategisk jämställdhetsplan finns framtagen för 

verksamheterna och arbetet med jämställdhet inkluderas i verksamheternas dagliga arbete och 

planering.  

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest32 ger i sin globala vision en bild av 

biblioteken som nödvändiga, självklara och angelägna. Folk- och skolbibliotek arbetar i hög 

grad utifrån dessa manifest bland annat genom att arbeta för bibliotekets möjligheter till 

lärande, läsning, upplevelser, skapande och inspiration. 

Diskrimineringslagen33 förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Skollagen 

betonar att detta gäller även skolverksamheten. Ett arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever ingår som en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom barn 

och utbildningsförvaltningen.  

Uddevalla kommuns Digitala agenda34 uppmuntrar kommunens verksamheter att ta vara på 

digitaliseringens möjligheter. Det gör biblioteken genom omvärldsbevakning, testa nya 

arbetsmetoder och digitala lösningar samt ställa krav och ge utvecklingsförslag till 

leverantörer av bibliotekssystem. 

 

 

 

 
30 UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter  
31 UNDP Sverige, Globala målen för hållbar utveckling.  
32 Svensk biblioteksförening, Bibliotekens internationella manifest.  
33 Diskrimineringslagen, 2008:567 
34 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019.  
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Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress:  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2021/00063  

Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns 
biblioteksplan 

Sammanfattning 

Kommunerna är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 

gäller för åren 2016 till 2020. 

  

Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 

att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 

medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 

genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 

med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 

de befinner sig, eller införandet av ny teknik.  

  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att som 

huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att förlänga den nu 

gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer omfattande 

revidering av planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 31 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 11. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20. 

Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 2016-2020 till 2021-12-31,

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att under 

2021 ta fram förslag till biblioteksplan,

 

att arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. 
  
 

Vid protokollet, Sebastian Johansson 

Justerat 2021-03-15, Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-15, Sebastian Johansson 

Skickat 2021-03-16, barn och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr BUN 2021/01028 13 

Tillsynsrapport höstterminen 2021 

Sammanfattning 

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan 

behövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Vid godkännande ska ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen prövas. Av 2 kap 5 b 

skollagen följer att enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer 

som ska prövas till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter 

förändringen.  

 

Under hösten 2021 har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn hos några huvud-

män och tidigare fattade tillsynsbeslut har följts upp. Några beslut om förändring av 

ägar- och ledningskretsen har också fattats. Av rapporten samt bilaga framgår vad som 

framkommit vid tillsynen samt den ärendehantering som skett. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 samt Bilaga 

tillsynsrapport hösten 2021 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2021 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse samt Bilaga tillsynsrapport hösten 2021, daterad 2021-12-28 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(6) 

2021-12-28 Dnr BUN 2021/01028 

  

 

Handläggare 

Utredare Anders Bengtsson 

Telefon 0522-69 80 74 
anders.bengtsson@uddevalla.se 

 

Tillsynsrapport höstterminen 2021 

Sammanfattning 

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan 

behövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Vid godkännande ska ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen prövas. Av 2 kap 5 b 

skollagen följer att enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer 

som ska prövas till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter 

förändringen.  

 

Under hösten 2021 har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn hos några huvud-

män och tidigare fattade tillsynsbeslut har följts upp. Några beslut om förändring av 

ägar- och ledningskretsen har också fattats. Av rapporten samt bilaga framgår vad som 

framkommit vid tillsynen samt den ärendehantering som skett. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 samt Bilaga 

tillsynsrapport hösten 2021 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2021 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse samt Bilaga tillsynsrapport hösten 2021, daterad 2021-12-28 

Ärendebeskrivning 

Lagstiftning 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-12-28 Dnr BUN 2021/01028 

  

 

 

 

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-

hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Vid godkännande ska ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen prövas. Av 2 kap 5 b 

skollagen följer att enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer 

som ska prövas till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter 

förändringen. Förnyad prövning ska då ske av de nya personerna i ägar- eller 

ledningskretsen. 

 

Tillsynsarbetet hösten 2021 

Tillsynsenheten har genomfört regelbunden och riktad tillsyn i följande 

verksamheter; 

 

Huvudman Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening:  

 Montessoriförskolan Kaprifolen 

 

Huvudman Förskolan Fisken Ekonomisk förening: 

 Förskolan Fisken 

 

Huvudman Smultronplantans Ekonomiska förening: 

 Smultronplantans förskola 

 

Huvudman Ströms Slott AB: 

 3 avdelningar, pedagogisk omsorg   

 

Huvudman Ekolek Barnomsorg AB 

 1 avdelning, pedagogisk omsorg 

 

Huvudman Naturmontessori Väst AB: 

 Snäckans förskola 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-12-28 Dnr BUN 2021/01028 

  

 

 

 

Under hösten 2021 har tillsynsenheten genomfört tillsynen digitalt, via TEAMS när det 

gäller de förskolor som huvudmännen Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk 

förening, Förskolan Fisken Ekonomisk förening samt Smultronplantans Ekonomiska 

förening bedriver med hänvisning till restriktionerna kring Covid-19. Tillsynsenheten 

har i samband med de digitala tillsynerna intervjuat såväl personalrepresentanter, 

rektorer/verksamhetschefer samt huvudmannens representanter. 

 

De riktade tillsynen av den pedagogiska omsorgen hos huvudmännen Ströms Slott AB 

och Ekolek Barnomsorg AB har genomförts genom intervjuer med huvudmännen i 

Uddevalla Stadshus och intervjuer med dagbarnvårdare på plats i dagbarnvårdarnas 

hem. Tillsynen av huvudmannen Naturmontessori Väst AB har också genomförts på 

plats i förskolans lokaler där intervjuer med personal och rektor genomförts samt 

intervju med huvudmannen i Uddevalla Stadshus.  

 

Tillsynsenheten har under hösten arbetat med uppföljning av tidigare tillsynsbeslut i 

följande verksamheter; 

 ULNA AB, Fritidshemmet Mareld 

 Ströms Slott AB, 16 avdelningar, pedagogisk omsorg   

 ULNA AB, Dahlgrenska förskolan 

 ULNA AB, Äventyrets förskola 

 ULNA AB, Lancasters förskola 

 ULNA AB, Strumpans förskola 

 ULNA AB, Källdals förskola 

 ULNA AB, Misteröds förskola 

 ULNA AB, Sunningevägens förskola 

 ULNA AB, Helenedals förskola 

 ULNA AB, Kurveröds förskola 

 ULNA AB, Fasseröds förskola 

 ULNA AB, Klippans förskola 

 Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening, Montessoriförskolan 

Kaprifolen 

 Förskolan Fisken Ekonomisk förening, Förskolan Fisken 

 Christella barnomsorg, 2 avdelningar, pedagogisk omsorg 

 

Ägar- och ledningsprövning 

Tillsynsenheten har under hösten 2021 fattat beslut om förändring av ägar- och 

ledningskretsen för Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening 

och Klostergårdens förskola, Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat och Förskolan 

Diamanten samt två gånger för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och 

Stenbackeskolans förskola, Tillsynsenheten har begärt in utdrag ifrån 

belastningsregistret för tillträdande personer samt genomfört en kreditupplysning av 

samtliga personer som tillhör ägar- och ledningskretsen hos de berörda huvudmännen 

och därefter fattat beslut om ägar- och ledningskretsens lämplighet.  
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Övriga ärenden 

Huvudmannen Smultronplantans förskola Ekonomisk förening som idag bedriver 

Smultronplantans förskola meddelade Uddevalla kommun 2021-11-10 att huvudmannen 

beslutat 2021-10-19 att verksamheten ska avvecklas 2022-07-31. Huvudmannens 

tillstånd att bedriva förskola i Uddevalla kommun upphör i samband med avvecklingen 

av verksamheten. (Dnr BUN 2021/0920) 

 

Huvudmannen Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat som idag bedriver Förskolan 

Diamanten meddelade Uddevalla kommun 2022-01-10 att huvudmannen beslutat 2021-

12-21 att verksamheten ska avvecklas senast sommaren 2022. Huvudmannens tillstånd 

att bedriva förskola i Uddevalla kommun upphör i samband med avvecklingen av 

verksamheten. (Dnr BUN 2022/00055) 

 

Sammanställning brister efter regelbunden och riktad tillsyn hösten 2021 (Se Bilaga 

tillsynsrapport hösten 2021 för utförligare beskrivningar av brister) 

Huvudman 

/verksamhet 

Besök Brister i upprättat beslut Redovisning 

Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk 

förening, 

Montessoriförskolan 

Kaprifolen  

Digital 

regelbunden 

tillsyn 

2021-09-15 

 Särskilt stöd Senast 

2022-01-26 

Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening, 

Förskolan Fisken 

Digital 

regelbunden

tillsyn 

2021-09-28 

 Särskilt stöd Senast 

2022-01-31 

Smultronplantans 

Ekonomiska förening, 

Smultronplantans 

förskola 

Digital 

regelbunden 

tillsyn 

2021-10-13 

Avstående från ingripande för 

uppkomna brister eftersom 

verksamheten avvecklas 2022-

07-31 

- 

Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola 

Ekonomisk förening, 

Klostergårdens förskola  

Uppskjuten 

regelbunden 

tillsyn  

Tillsynen skjuts upp till våren 

2022 på grund av att såväl ny 

styrelse som ny rektor tillträtt 

under hösten 2021. 

- 

Ströms Slott AB, 3 

avdelningar, 

pedagogisk omsorg   

Riktad 

tillsyn 

2021-11-10 

Inga uppkomna brister har 

identifierats under tillsynen av 

huvudmannens verksamheter. 

- 

Ekolek Barnomsorg 

AB, 1 avdelning, 

pedagogisk omsorg 

Riktad 

tillsyn 

2021-11-24 

Inga uppkomna brister har 

identifierats under tillsynen av 

huvudmannens verksamhet. 

- 

Naturmontessori Väst 

AB, Snäckans förskola 

Regelbunde

n tillsyn 

2021-12-01 

Inga uppkomna brister har 

identifierats under tillsynen av 

huvudmannens verksamhet. 

- 
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Sammanställning av uppföljning av tidigare tillsynsbeslut (Se Bilaga tillsynsrapport 

hösten 2021 för utförligare beskrivningar av brister).  

Huvudman 

/verksamhet 

Beslut efter 

uppföljning 

Kvarstående brister Redovisning 

ULNA AB, 

Fritidshemmet Mareld 

2021-08-18 Inga kvarstående brister - 

Ströms Slott AB, 16 

avdelningar, 

pedagogisk omsorg   

2021-10-27 Inga kvarstående brister - 

ULNA AB 

Dahlgrenska förskolan 

2021-12-16 Inga kvarstående brister - 

ULNA AB  

Äventyrets förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister - 

ULNA AB 

Lancasters förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister. - 

ULNA AB 

Strumpans förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister. - 

ULNA AB 

Källdals förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister. - 

ULNA AB 

Misteröds förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister 

 

- 

ULNA AB 

Sunningevägens 

förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister 

 

- 

ULNA AB 

Helendals förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister 

 

- 

ULNA AB 

Kurveröds förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister 

 

- 

ULNA AB 

Fasseröds förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister 

 

- 

ULNA AB 

Klippans förskola 

2021-12-16 Inga kvarstående brister 

 

- 

Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk 

förening, 

Montessoriförskolan 

Kaprifolen 

2021-12-21 Inga kvarstående brister 

 

- 

Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening, 

Förskolan Fisken 

2021-12-21 Inga kvarstående brister 

 

- 

Christella barnomsorg,  

Avdelningarna MO och 

MM 

Uppföljningsbes

lut kommer 

fattas inom kort. 

• Barnkonsekvensanalyser 

• Särskilt stöd 

• Lokaler   
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• Uppföljning och 

utvärdering 

• Rutiner för klagomål 

 

Sammanställning av beslut om ägar- och ledningskretsen samt beslut om förändring 

av ägar- och ledningskretsen för enskilda fritidshem och förskolor i Uddevalla 

kommun hösten 2021. (Se Bilaga tillsynsrapport hösten 2021 för utförligare 

beskrivningar av besluten) 

Huvudman/verksamhet Beslut ägar- och 

ledningskretsen 

Brister i upprättat 

beslut 

Redovisning 

Stiftelsen Uddevalla Kristna 

Skola och Stenbackeskolans 

förskola 

2021-09-07 

Beslut om 

förändring av 

ägar- och 

ledningskretsen 

Inga brister. - 

Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola 

Ekonomiska förening och 

Klostergårdens förskola 

2021-09-16 

Beslut om 

förändring av 

ägar- och 

ledningskretsen 

Inga brister - 

Svenska kyrkan, Uddevalla 

Pastorat och Förskolan 

Diamanten 

2021-10-06 

Beslut om 

förändring av 

ägar- och 

ledningskretsen 

Inga brister - 

Stiftelsen Uddevalla Kristna 

Skola och Stenbackeskolans 

förskola 

2021-11-04 

Beslut om 

förändring av 

ägar- och 

ledningskretsen 

Inga brister - 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anders Bengtsson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 
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Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 

 

 

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

 
 

Bilaga tillsynsrapport hösten 2021 
 

Bedömningsområden regelbunden tillsyn enskild förskola 
Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av enskild förskola; 

Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

 Rektorns utbildning och erfarenhet 

 Förskolans personal  

 Barngruppens sammansättning och storlek 

 Erbjudande av plats 

 Utvecklingssamtal 

 Utveckling och trygghet 

 Näringsriktiga måltider, fysisk aktivitet, vila och hälsosam livsstil  

 Personalens kompetensutveckling  

 Förskollärarens särskilda ansvar  

 Barnkonsekvensanalys  

 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 

 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet  

Utveckling av utbildningen i förskolan  

 Systematiskt kvalitetsarbete  

 Normer och värden 

 Barns inflytande 

 Modersmål  

 Särskilt stöd  

 Rutiner för klagomål 

 Konfessionell inriktning  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. 

 

Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden för regelbunden tillsyn enskilt fritidshem 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

 Rektorns utbildning och erfarenhet 

 Värdegrund och uppdrag 

 Övergripande mål och riktlinjer 

 Fritidshemmets centrala innehåll 

 Fritidshemmets komplement till utbildningen i förskoleklassen och skolan 

 Meningsfull fritid och rekreation 

 Helhetssyn på eleven och elevens behov 

 Allsidiga kontakter och social gemenskap 

 Erbjudande av plats 

 Fritidshemmets personal  

 Elevgruppens sammansättning och storlek 

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet  

 Elevernas utveckling och lärande 

 Barnkonsekvensanalys  

 Elevers inflytande 

 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 

 Personalens kompetensutveckling 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Modersmål  

 Särskilt stöd och extra anpassningar 

 Rutiner för klagomål 

 Konfessionell inriktning  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. 

 

Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden regelbunden tillsyn enskild pedagogisk 

omsorg, 
Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av pedagogisk omsorg: 

 Övergripande krav på verksamheten 

 Utveckling och lärande  

 Barnkonsekvensanalyser 

 Särskilt stöd 

 Lokaler 

 Barngruppens sammansättning och storlek 

 Personal 

 Uppföljning och utvärdering 

 Rutiner för klagomål 

Utgångspunkter vid bedömning och uppföljning 

Bedömningen har gjorts av i vilken utsträckning verksamheterna vid det aktuella 

granskningstillfället avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i för-

fattningarna. Bedömningarna har grundats på de dokument som huvudmannen och 

verksamheten skickat in och de intervjuer som genomförts med representanter för 

huvudmannen, rektorer och personal samt genom observationer i verksamheterna.  

 

Pågående tillsyn  
En pågående tillsyn har till syfte att följa upp huruvida huvudmannen har avhjälpt 

påtalade brister och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av ingripanden.  

 

Riktad tillsyn avseende nystartad verksamhet, så kallad förstagångstillsyn  
Riktad tillsyn har till syfte att kontrollera att huvudmannen och verksamheten arbetar 

utifrån de planer som beslut om rätt till bidrag bygger på, samt att huvudmannen ska 

kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten. 

 

Riktad tillsyn 

Syftet med den riktade tillsynen är kontroll av att huvudmannen säkerställt att 

nyanställda dagbarnvårdarna har förutsättningar att arbeta enligt författningarnas krav. 

Riktad tillsyn kan även användas om tillsynsenheten gör bedömningen att ett besök 

behöver göras i en specifik verksamhet på förekommen anledning.  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden ägar- och ledningskretsen 
Den 1 januari 2019 skärptes kraven för godkännande av enskilda förskolor och enskilda 

fritidshem. Ändringarna innebär vidare att kommunen får ta ut en avgift för nya 

ansökningar om godkännande av enskilda förskolor och enskilda fritidshem som 

innefattas av kommunens tillstånds- och tillsynsansvar.     

De skärpta kraven innebär att Uddevalla kommun ska genomföra vad som kallas en 

ägar- och ledningsprövning av de huvudmän som ansökt om eller har fått tillstånd av 

Uddevalla kommun tidigare att bedriva enskild förskola och enskilt fritidshem.  

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen 

1. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt  

 

Rättslig reglering  
Huvudmannens ägar- och ledningskrets har genom erfarenhet eller på annat sätt 

förvärvat insikt i skolförfattningarna för att bedriva skolverksamhet enligt 

författningarnas krav (2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 a§ skollagen) 

 

1.1 Kunskap om skollagstiftning 
 

1.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 

 

1.3 Ekonomisk kompetens 

 

2. Lämplighet  

Rättslig reglering  
Huvudmannens ägar- och ledningskrets är lämplig utifrån personliga och ekonomiska 

förhållanden för att bedriva skolverksamhet. (2 kap. 5 § tredje stycket och 2 kap. 5 a § 

skollagen) 

 

Personernas lämplighet utreds av tillsynsenheten genom kontroll; 

 

- Om någon/några av personerna i den redovisade ägar- och ledningskretsen hos 

huvudmannen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de 

senaste tre åren bedöms de som olämpliga.   

 

- Om någon/några av personerna i den redovisade ägar- och ledningskretsen hos 

huvudmannen förekommer i belastningsregistret avseende arbete inom förskola 

eller skola. 
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- Om någon/några av personerna i den redovisade ägar- och ledningskretsen hos 

huvudmannen har olämpliga uppgifter att uppvisa i genomförd kreditupplysning. 

 

Tillsynsenheten fattar därefter beslut om huvudmannens ägar- och ledningskrets.  

 

I samband med att huvudmannens ägar- och ledningskrets ändras är huvudmannen 

skyldig att skicka in en uppdatering av ägar- och ledningskretsen till Uddevalla 

kommun och tillsynsenheten. Tillsynsenhetens genomför då en ny bedömning av den/de 

nya medlemmarna i ägar- och ledningskretsen på samma sätt som ovan och sedan 

upprättas ett beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen.   

Resultat regelbunden tillsyn och riktad tillsyn av enskilda 

förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg hösten 

2021 
I arbetet med tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg hösten 

2021 går det utläsa en positiv utveckling för majoriteten av de verksamheter som haft 

tillsyn under denna tidsperiod i jämförelse med den senaste tillsynen. Tillsynsenheten 

konstaterar att det är färre uppkomna brister i samband med höstens tillsyn vilket tyder 

på att de verksamheter och huvudmän som ingick i höstens tillsyn till största del följer 

kraven i skollagen och förskolans läroplan. En förklaring till denna tydliga förbättring är 

att dessa huvudmän har utvecklat sitt arbete med systematiskt kvalitetsarbete under de 

senaste åren, vilket nu har gett tydliga resultat i samband med tillsynen.  

 

Nedan följer en sammanfattning av de tillsynsbeslut som fattats av tillsynsenheten under 

hösten 2021. 

 

Beslut efter regelbunden tillsyn av Montessoriförskolan Kaprifolen med 

huvudman Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening 
Bakgrund 

Montessoriförskolan Kaprifolen är en enskild förskola som är belägen centralt vid 

Skansberget i Uddevalla kommun och som bedriver utbildning utifrån Maria 

Montessoris filosofi. Ansvarig huvudman för verksamheten är Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen är ett personalkooperativ 

med tre medlemmar vars arbete leds av en styrelse. 

 

Montessoriförskolan Kaprifolen har totalt 34 barn inskrivna barn fördelat på tre 

avdelningar, Månen (10 barn), Stjärnan (10 barn) och Solen (14 barn). Det finns 17 barn 

som har annat modersmål än svenska på förskolan, vid tiden för tillsynen. 

Montessoriförskolan Kaprifolen leds av en rektor som vid tillsynen arbetar ca 70 

procent som rektor och ca 30 procent i barngrupp. Personalen på förskolan består av 3 

legitimerade förskollärare och 1 olegitimerad förskollärare, 3 barnskötare samt 3 

personal men annan kompetens.   
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Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening (nedan benämnd som huvud-

mannen) har bedrivit verksamhet sedan 1992 då Uddevalla kommun fattade beslut om 

verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola. 2016 skedde en 

förändring på så sätt att verksamheten ändrades från ett föräldrakooperativ till ett 

personalkooperativ.        

 

Den regelbundna tillsynen i detta falla avser att kontrollera om verksamheten som 

huvudmannen Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening bedriver i 

Montessoriförskolan Kaprifolen följer de riktlinjer som föreskrivs i skollagen samt i 

förskolans läroplan. 

 

Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en regelbunden tillsyn av Montessoriförskolan 

Kaprifolen som huvudmannen bedriver. Inför den regelbundna tillsynen av förskolan 

och huvudmannen har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens beskrivning av sin 

verksamhet via inskickade dokument. Den 15 september 2021 genomförde 

tillsynsenheten en digital tillsyn av verksamheten. Tillsynsenheten intervjuade personal 

som arbetar på förskolan. Vidare genomfördes även en gemensam intervju med 

huvudmannens representanter, Carina Hammar rektor tillika förskollärare, delägare och 

ordförande i den ekonomiska föreningen, Emelie Bäckman förskollärare tillika delägare 

och sekreterare i den ekonomiska föreningen samt Kim Blomqvist Storm, förskollärare 

tillika delägare och kassör i den ekonomiska föreningen. Efter genomfört besök 

kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av intervjuerna i ett protokoll som 

huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella synpunkter inför 

upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning  

Föreläggande  

Särskilt stöd 

Tillsynsenheten bedömer att huvudmannen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att 

barnens behov av särskilt stöd ges i förskolan. Tillsynsenhetens utredning visar att det 

saknas tillgång till specialpedagogisk kompetens som kan göra en specialpedagogisk 

kartläggning och bedömning som ligger till grund för enskilda barns handlingsplaner 

samt säkerställer att tillräckliga och rätt stödinsatser ges. Visserligen har rektorn och 

förskollärarna läst specialpedagogiska kurser men de har inte genomfört några 

specialpedagogiska kartläggningar och bedömningar inför att handlingsplaner upprättats 

för barn med behov av särskilt stöd på förskolan. Av huvudmannens rutiner för särskilt 

stöd framgår inte att det genomförs någon specialpedagogisk kartläggning med 

efterföljande bedömning innan en handlingsplan med insatser upprättas. Enligt 

huvudmannens representanter är det rektorn och förskollärarna som kartlägger barnets 

behov och har därefter ett barnomsorgsmöte. Rektorn skriver sedan en handlingsplan i 

samverkan med vårdnadshavare samt endast vid behov kontaktas psykolog, BVC och 

SPSM, enligt huvudmannens representanter. Vidare framgår att inte alla barn på 

förskolan som är i behov av särskilt stöd har en aktuell handlingsplan där det framgår 
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vilket särskilt stödbehov som barnet har. Avsaknaden av specialpedagogisk kompetens 

som genomför specialpedagogiska kartläggningar och bedömningar av barnens 

särskilda stödbehov inför att handlingsplaner upprättas kan medföra att barnet inte ges 

rätt och tillräckligt med stöd som barnet enligt skollagen ska erhålla. Tillsammans med 

att inte alla barn med särskilt stödbehov på förskolan har en aktuell handlingsplan där 

barnets stödbehov framgår och vilka insatser som ska genomföras medför att 

huvudmannens arbete med särskilt stöd inte uppfyller skollagens krav.  

 

Beslut  

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

huvudmannen att senast 2022-01-26 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Beslut efter regelbunden tillsyn av Förskolan Fisken med huvudman 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening 
Bakgrund 

Förskolan Fisken är en enskild förskola med konfessionell kristen inriktning belägen 

centralt vid Skansberget i Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening. Styrelsen har tre medlemmar och leds av en 

ordförande.  

 

Förskolan Fisken har totalt 33 barn inskrivna fördelat på tre avdelningar, Spiggen (11 

barn), Rockan (8 barn) och Hajen (14 barn). Det finns 14 barn som har annat modersmål 

än svenska på förskolan, vid tiden för tillsynen. Förskolan Fisken leds av en rektor som 

vid tillsynen arbetar ca 60 procent som rektor och ca 20 procent i barngrupp. Personalen 

på förskolan består av 2 legitimerade förskollärare, 3 barnskötare, 2 personal med annan 

kompetens samt 2 personal utan pedagogisk utbildning.  

 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening (nedan benämnd som huvudmannen) har bedrivit 

verksamhet sedan 2000 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till 

bidrag för att bedriva enskild förskola. 

 

Den regelbundna tillsynen i detta falla avser att kontrollera om verksamheten som 

huvudmannen Förskolan Fisken Ekonomisk förening bedriver i Förskolans Fisken följer 

de riktlinjer som föreskrivs i skollagen samt i förskolans läroplan. 

 

Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en regelbunden tillsyn av Förskolan Fisken som 

huvudmannen bedriver. Inför den regelbundna tillsynen av förskolan och huvudmannen 

har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens beskrivning av sin verksamhet via 

inskickade dokument. Den 28 september 2021 genomförde tillsynsenheten en digital 

tillsyn av verksamheten. Tillsynsenheten intervjuade personal som arbetar på förskolan. 

Vidare genomfördes även en gemensam intervju med huvudmannens representanter, 

Elisabet Sääf rektor tillika delägare och ordförande i den ekonomiska föreningen, 
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Emelie Åberg förskollärare tillika delägare och sekreterare i den ekonomiska föreningen 

samt Carina Rojas, förskollärare tillika delägare och kassör i den ekonomiska 

föreningen som snart är utbildad specialpedagog. Efter genomfört besök 

kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av intervjuerna i ett protokoll som 

huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella synpunkter inför 

upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning  

Föreläggande  

Särskilt stöd 

Tillsynsenheten bedömer att det, vid tiden för tillsynen, saknas tillgång till 

specialpedagogisk kompetens på förskolan som kan göra en specialpedagogisk 

kartläggning och bedömning som ligger till grund för enskilda barns handlingsplaner 

samt säkerställer att tillräckliga och rätt stödinsatser avseende särskilt stöd ges.  

 

Tillsynsenhetens utredning visar att det visserligen finns en förskollärare som är under 

utbildning till specialpedagog. Huvudmannen medger samtidigt att det inte genomförs 

några specialpedagogiska bedömningar/utredningar på förskolan inför att 

handlingsplaner om särskilt stöd upprättas eftersom den specialpedagogiska 

kompetensen saknas på förskolan. Enligt huvudmannens rutiner för särskilt stöd ska 

rektor, specialpedagog, förskollärare och vårdnadshavare medverka i upprättandet och 

uppföljningen av handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. I huvudmannens 

inskickade och avidentifierade exempel på handlingsplan för ett barn med särskilt stöd 

framgår dock att det inte deltagit någon specialpedagog i upprättandet av 

handlingsplanen, att det saknas en specialpedagogisk bedömning vilket stöd som barnet 

är i behov av samt hur stödet ska genomföras. Vidare är såväl analys av nuläge, 

kortsiktiga mål samt insatserna på individnivå inte tillräckligt konkreta i denna 

handlingsplan. Enligt huvudmannens representanter finns det, vid tiden för tillsynen, 

inga barn som är i behov av särskilt stöd på förskolan men det finns däremot några barn 

med stödbehov. För att huvudmannen ska kunna komma fram till denna slutsats om ett 

barn är i behov av särskilt stöd eller ej förutsätter det att specialpedagogiska 

kartläggningar och bedömningar har genomförts på förskolan.  

 

Avsaknaden av specialpedagogisk kompetens på förskolan som genomför 

specialpedagogiska kartläggningar och bedömningar av barnens behov av särskilt stöd 

eller ej inför att handlingsplaner upprättas kan medföra att det enskilda barnet inte ges 

rätt och tillräckligt med stöd som barnet enligt skollagen ska erhålla, vilket medför att 

huvudmannens arbete med särskilt stöd inte uppfyller skollagens krav.   

 

Beslut  

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

huvudmannen att senast 2022-01-31 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 
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Beslut efter regelbunden tillsyn av Smultronplantans förskola med 

huvudman Smultronplantans Ekonomiska förening 
Bakgrund 

Smultronplantans förskola är en enskild förskola belägen i området Kurveröd i 

Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Smultronplantans 

Ekonomiska förening. Den ekonomiska föreningen är ett personalkooperativ med tre 

medlemmar vars arbete leds av en styrelse.  

 

Smultronplantans förskola har totalt 19 barn inskrivna på en syskonavdelning. Det finns 

inga barn som har annat modersmål än svenska på förskolan, vid tiden för tillsynen. 

Smultronplantans förskola leds av en rektor som vid tillsynen arbetar ca 100 procent 

som förskollärare i barngrupp och resterande tid som rektor och ordförande i den 

ekonomiska föreningen. Personalen på förskolan består av två legitimerade förskollärare 

och två barnskötare.    

  

Smultronplantans Ekonomiska förening har bedrivit verksamhet sedan 2001 då 

Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva 

enskild förskola.    

 

Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en regelbunden tillsyn av Smultronplantans förskola som 

huvudmannen bedriver. Inför den regelbundna tillsynen av förskolan och huvudmannen 

har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens beskrivning av sin verksamhet via 

inskickade dokument. Den 13 oktober 2021 genomförde tillsynsenheten en digital 

tillsyn av verksamheten. Tillsynsenheten intervjuade huvudmannens representanter, 

Marja Wessman rektor tillika förskollärare, delägare och ordförande i den ekonomiska 

föreningen, och Lena Hjortskog barnskötare tillika delägare och sekreterare i den 

ekonomiska föreningen. Efter genomfört besök kommunicerade tillsynsenheten en 

sammanfattning av intervjuerna i ett protokoll.  

 

Upphörande av verksamhet 

Huvudmannen Smultronplantans Ekonomiska förening beslutade den 19 oktober 2021 

att huvudmannens förskoleverksamhet vid Smultronplantas förskola ska läggas ner den 

31 juli 2022. Huvudmannens beslut inkom till Uddevalla kommun den 10 november 

2021 (Dnr BUN 2021/00920). Huvudmannen fattade sitt beslut om nedläggning innan 

tillsynsenheten hunnit expediera protokoll och fattat beslut ifrån den regelbundna 

tillsynen. Med anledning av beslutet om nedläggning har tillsynsenheten inte begärt in 

ytterligare kompletteringar eller synpunkter gällande den regelbundna tillsynen ifrån 

huvudmannen.  

 

Bedömning  

Tillsynsenheten bedömer att det finns uppkomna brister som uppmärksammats vid den 

regelbundna tillsynen inom bedömningsområdena; Personalens kompetensutveckling, 



 
 

Bilaga tillsynsrapport hösten 2021 

 
10(31) 

2021-12-28 Dnr BUN 2021/01028 

 

 

Barnkonsekvensanalys, Systematiskt kvalitetsarbete, Särskilt stöd och Rutiner för 

klagomål. 

 

Beslut om avstående från ingripande 

Tillsynsenheten avstår från ingripande för huvudmannens brister med stöd av 26 kap.12 

§ skollagen (2010:800). Bedömningen görs utifrån de särskilda omständigheterna som 

finns att huvudmannen Smultronplantans Ekonomiska förening beslutat om att avveckla 

sin förskoleverksamhet i Uddevalla kommun 2022-07-31. Huvudmannens beslut 

innebär också att Uddevalla kommun kommer återkalla huvudmannens tillstånd att 

bedriva förskola i Uddevalla kommun vid samma datum som verksamheten avvecklas. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den regelbundna tillsynen avseende huvudmannen 

Smultronplantans Ekonomiska förening och Smultronplantans förskola. 

 

Beslut efter riktad tillsyn av Ströms Slott AB och avdelningarna AAH, LS 

och MB i Uddevalla 
Bakgrund 

Ströms Slott AB bedriver pedagogisk omsorg i totalt 29 kommuner i Sverige och de 

kommuner där verksamheten är störst är Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Göteborg 

och Kiruna som huvudmannen har anställt ca 20–30 dagbarnvårdare per kommun i.  

 

Ströms Slott AB har bedrivit sin verksamhet i enlighet med Uddevalla kommuns beslut 

om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg sedan 2012. Vid tiden för tillsynen i 

september finns 17 anställda dagbarnvårdare i Uddevalla kommun och totalt 85 

inskrivna barn i huvudmannens pedagogiska omsorg. Den riktade tillsynen denna gång 

innefattar tre dagbarnvårdare, AAH, LS och MB.  

 

Dagbarnvårdaren AAH har vid tillsynen nio barn inskrivna på sin avdelning som 

bedrivs i hemmet, varav fem yngre barn och fyra barn i skolåldern. Alla barnen på 

avdelningen har annat modersmål än svenska. Dagbarnvårdaren AAH har varit anställd 

och arbetat som dagbarnvårdare hos huvudmannen i sex år. Dagbarnvårdaren AAH har 

läst SFI på grundläggande nivå. 

 

Dagbarnvårdaren LS har vid tillsynen fem barn i skolåldern inskrivna på sin avdelning 

som bedrivs i hemmet. Alla barnen på avdelningen har annat modersmål än svenska. 

Dagbarnvårdaren LS har arbetat som dagbarnvårdare i 11 år och varit anställd i olika 

omgångar av huvudmannen under samma tid. Dagbarnvårdaren LS är utbildad 

undersköterska i Sverige och har läst SFI samt SAS på grundläggande nivå. 

 

Dagbarnvårdaren MB har vid tillsynen tre yngre barn inskrivna på sin avdelning som 

bedrivs i hemmet. Alla barnen på avdelningen har annat modersmål än svenska. 

Dagbarnvårdaren MB har varit anställd sedan februari 2021 hos huvudmannen och har 

läst två år på förskollärarutbildningen i Damaskus samt har läst utbildningen för 
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Servicepersonal i förskola via Vuxenutbildningen i Sverige. Dagbarnvårdaren MB har 

läst SFI D samt läser svenska på grundläggande nivå del 3, vid tiden för tillsynen. 

 

Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en riktad tillsyn av Ströms Slott AB och den enskilda 

pedagogiska omsorgen som huvudmannen bedriver på de tre avdelningarna AAH, LS 

och MB i Uddevalla. Inför den riktade tillsynen av avdelningarna och huvudmannen har 

tillsynsenheten tagit del av huvudmannens beskrivning av verksamheten via inskickade 

dokument. Den 10 november 2021 genomfördes en intervju med huvudmannens 

representanter i Uddevalla Stadshus. Den 10 och 23 november 2021 besökte 

tillsynsenheten avdelningarna AAH, LS och MB och genomförde intervjuer med 

dagbarnvårdarna i verksamheternas lokaler i Uddevalla. Efter genomförda besök 

kommunicerades en sammanfattning av intervjuerna i ett protokoll som huvudmannen 

sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella synpunkter inför upprättandet av 

detta beslut.  

 

Bedömning  

Tillsynsenheten bedömer att det vid den riktade tillsynen inte har framkommit några 

brister hos huvudmannen Ströms Slott AB och avdelningarna AAH, LS och MB 

avseende de bedömningsområden som bedömts inom den pedagogiska omsorgen vid 

den riktade tillsynen. Bedömningen görs utifrån de dokument och den beskrivning som 

huvudmannen insänt den 26 oktober 2021 inför tillsynen samt utifrån de intervjuer som 

genomförts under den riktade tillsynen den 10 och 23 november 2021 samt 

kompletteringarna som inkom den, 10 november, 23 november och den 13 december 

2021. 

 

Beslut 

Efter den riktade tillsynen av huvudmannen Ströms Slott AB och avdelningarna AAH, 

LS och MB i Uddevalla konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen och avdelningarna 

AAH, LS och MB följer skollagens krav utifrån de bedömningsområden som ingår i 

den riktade tillsynen för pedagogisk omsorg.  

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den riktade tillsynen avseende huvudmannen Ströms 

Slott AB och avdelningarna AAH, LS och MB. 

 

Beslut efter riktad tillsyn av Ekolek Barnomsorg AB och avdelningen 

MC 
Bakgrund 

Huvudmannen Ekolek Barnomsorg AB bedriver enskild pedagogisk omsorg i 14 

kommuner, belägna huvudsakligen i Västsverige, men även i Östersunds kommun och 

på Gotland. Ekoleks pedagogiska omsorg i Uddevalla har totalt 12 barn inskrivna hos 

två dagbarnvårdare vid tiden för tillsynen.  

 



 
 

Bilaga tillsynsrapport hösten 2021 

 
12(31) 

2021-12-28 Dnr BUN 2021/01028 

 

 

Ekolek Barnomsorg AB har bedrivit pedagogisk omsorg sedan våren 2018 efter att 

Uddevalla kommun fattat beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Den 

riktade tillsynen i detta fall avser att kontrollera om den pedagogiska omsorgen på 

Ekoleks avdelning MC bedrivs enligt de riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för 

pedagogisk omsorg.    

 

Dagbarnvårdaren MC har vid tillsynen sex barn inskrivna på sin avdelning. Det finns 

inga barn med annat modersmål än svenska på avdelningen vid tillsynen. Dagbarn-

vårdaren har varit anställd sedan augusti 2020 hos huvudmannen och är legitimerad 

förskollärare med lång arbetslivserfarenhet på flera förskolor.  

 

Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en riktad tillsyn av Ekolek Barnomsorg AB och den 

enskilda pedagogiska omsorgen som huvudmannen bedriver på avdelningen MC i 

Uddevalla. Inför den regelbundna tillsynen av avdelningen MC och huvudmannen har 

tillsynsenheten tagit del av huvudmannens beskrivning av verksamheten via inskickade 

dokument. Onsdagen den 24 november 2021 genomfördes först en intervju med 

huvudmannens representanter i Uddevalla Stadshus och därefter besökte tillsynsenheten 

avdelningen MC och genomförde intervju med dagbarnvårdaren MC i verksamhetens 

lokaler i Uddevalla. En sammanfattning av intervjuerna återfinns i det protokoll som 

huvudmannen får tillsammans med sitt beslut.  

 

Bedömning  

Tillsynsenheten bedömer att det vid den riktade tillsynen inte har framkommit några 

brister hos huvudmannen Ekolek Barnomsorg AB och avdelningen MC avseende de 

bedömningsområden som bedömts inom den pedagogiska omsorgen vid den riktade 

tillsynen. Bedömningen görs utifrån de dokument och den beskrivning som 

huvudmannen insänt den 9 november inför tillsynen samt utifrån de intervjuer som 

genomförts under den riktade tillsynen den 24 november samt den komplettering som 

inkom till tillsynsenheten den 24 november 2021. 

 

Beslut 

Efter den riktade tillsynen av huvudmannen Ekolek Barnomsorg AB och avdelningen 

MC i Uddevalla konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen och avdelningen MC 

följer skollagens krav utifrån de bedömningsområden som ingår i den riktade tillsynen 

för pedagogisk omsorg.  

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den riktade tillsynen avseende huvudmannen Ekolek 

Barnomsorg AB och avdelningen MC. 
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Beslut efter regelbunden tillsyn av Naturmontessori Väst AB och 

Snäckans förskola i Uddevalla 
Bakgrund 

Snäckans förskola är en enskild förskola belägen i området Dalaberg i Uddevalla 

kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Naturmontessori Väst AB som även 

bedriver förskolor i flera andra kommuner i Västsverige samt i Skåne. Styrelsen består 

av två medlemmar och leds av en ordförande tillika VD.  

 

Snäckans förskola har totalt 22 barn inskrivna fördelat på tre barngrupper. Det finns 21 

barn som har annat modersmål än svenska på förskolan, vid tiden för tillsynen. 

Snäckans förskola leds av en rektor som vid tillsynen arbetar ca 25 procent som rektor 

och resterande tid som verksamhetschef för pedagogisk omsorg hos Ströms Slott AB. 

Personalen på förskolan består, vid tiden för tillsynen av två legitimerade förskollärare, 

två barnskötare, en resursperson samt en personal utan pedagogisk utbildning.  

 

Naturmontessori Väst AB (nedan benämnd som huvudmannen) har bedrivit verksamhet 

i Uddevalla sedan hösten 2020 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens 

rätt till bidrag för att bedriva enskild förskola samt beslutade om huvudmannens 

övertagande av Snäckans förskola ifrån den tidigare huvudmannen Ströms Slott AB. 

 

Den regelbundna tillsynen i detta falla avser att kontrollera om verksamheten som 

huvudmannen Naturmontessori Väst AB bedriver i Snäckans förskola följer de riktlinjer 

som föreskrivs i skollagen samt i förskolans läroplan. 

 

Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en regelbunden tillsyn av Snäckans förskola som 

huvudmannen bedriver i Uddevalla. Inför den regelbundna tillsynen av förskolan och 

huvudmannen har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens beskrivning av sin 

verksamhet via inskickade dokument. Den 1 december 2021 genomfördes en tillsyn på 

plats i förskolans lokaler. Tillsynsenheten intervjuade inledningsvis personal som 

arbetar på Snäckans förskola och genomförde sedan en intervju med förskolans rektor 

Inger Holgersson. Tillsynsenheten avslutade tillsynsdagen med en intervju i Uddevalla 

Stadshus med Magnus Olsson, huvudman tillika VD för Naturmontessori Väst AB. 

Efter genomfört besök kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av 

intervjuerna i ett protokoll som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med 

eventuella synpunkter inför upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning  

Tillsynsenheten bedömer att det vid den regelbundna tillsynen inte har framkommit 

några brister hos huvudmannen Naturmontessori Väst AB och Snäckans förskola 

avseende de bedömningsområden som bedömts inom förskola vid den regelbundna 

tillsynen. Bedömningen görs utifrån de dokument och den beskrivning som 

huvudmannen insänt inför tillsynen den 16 november 2021 samt utifrån de intervjuer 
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som genomförts under den regelbundna tillsynen den 1 december 2021 och den 

komplettering som inkom till tillsynsenheten den 20 december 2021. 

 

Beslut 

Efter den regelbundna tillsynen av huvudmannen Naturmontessori Väst AB och 

Snäckans förskola i Uddevalla konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen och 

förskolan följer skollagens krav utifrån de bedömningsområden som ingår i den 

regelbundna tillsynen för enskild förskola.  

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den regelbundna tillsynen avseende huvudmannen 

Naturmontessori Väst AB och Snäckans förskola i Uddevalla. 

 

Resultat efter uppföljning av regelbunden tillsyn och riktad 

tillsyn av enskilda förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk 

omsorg hösten 2021 
Tillsynsenhetens arbete med uppföljningar av tidigare tillsynsbeslut visar att majoriteten 

av de enskilda huvudmän och de verksamheter som hade tillsyn under våren 2021 och 

som ingått i uppföljningsarbetet hösten 2021 har åtgärdat tidigare uppkomna brister 

relativt skyndsamt. Även här är huvudmännens arbete med sina systematiska 

kvalitetsarbeten en bidragande orsak till denna förändring. Uppföljningsarbetet visar 

också att de flesta huvudmän och verksamheter som arbetat med åtgärder på uppkomna 

brister under lång tid nu också avhjälpt dessa brister under hösten 2021, vilket är 

glädjande.    

 

Nedan följer en sammanfattning av de uppföljningsbeslut av tidigare tillsynsbeslut som 

fattats av tillsynsenheten under hösten 2021. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av fritidshemmet Mareld 

med huvudman ULNA AB 
Bakgrund 

Tillsynsenheten genomförde en regelbunden tillsyn av huvudmannen Matildaskolan AB 

och fritidshemmet Mareld under våren 2019. Tillsynsenheten fattade den 11 juni 2019 

beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I beslutet 

framgick brister inom bedömningsområdena; 1. Värdegrund och uppdrag, 2. Över-

gripande mål och riktlinjer, 3. Fritidshemmets centrala innehåll, 4. Fritidshemmets 

komplement till utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, 5. Elevernas utveckling 

och lärande, 6. Meningsfull fritid och rekreation, 7. Helhetssyn på eleven och elevens 

behov, 8. Allsidiga kontakter och social gemenskap, 9. Systematiskt kvalitetsarbete och  

10. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Under hösten 2019 tog ULNA AB över som ansvarig huvudman för Matildaskolans 

verksamheter där fritidshemmet Mareld ingår.  
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Tillsynsenheten genomförde en uppföljning i februari 2020 av de brister som framkom i 

beslutet den 11 juni 2019. Tillsynsenheten fattade sedan ett nytt beslut den 7 april 2020 

och då framgick att det fanns kvarstående brister inom bedömningsområdena; 

1.Värdegrund och uppdrag, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 3. Fritidshemmets 

centrala innehåll, 4. Fritidshemmets komplement till utbildningen i förskoleklassen och 

grundskolan, 5. Elevernas utveckling och lärande, 6. Meningsfull fritid och rekreation, 

7. Helhetssyn på eleven och elevens behov och 9. Systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Tillsynsenheten fattade ett nytt uppföljningsbeslut den 12 april 2021 och i beslutet 

kvarstod brister inom bedömningsområdena 4. Fritidshemmets komplement till 

utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, 5. Elevernas utveckling och lärande, 7. 

Helhetssyn på eleven och elevens behov och 9. Systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Tillsynsenheten har nu gjort ytterligare en uppföljning av de brister som framkom i 

beslutet den 12 april 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna 

åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 14 juli 2021 samt inskickade 

kompletteringar som inkom den 17 augusti 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister. Tillsynsenhetens 

bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till 

tillsynsenheten den 14 juli 2021 samt inskickade kompletteringar som inkom den 17 

augusti 2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den regelbundna tillsynen avseende fritidshemmet 

Mareld med huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av 16 avdelningar inom 

pedagogisk omsorg som bedrivs av Ströms Slott AB i Uddevalla 
Bakgrund 

Tillsynsenheten genomförde en regelbunden tillsyn av 16 avdelningar inom pedagogisk 

omsorg som bedrivs av Ströms Slott AB i Uddevalla under hösten 2020. 

Tillsynsenheten fattade den 22 januari 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av 

huvudmannens verksamhet. I beslutet konstaterades brister inom bedömningsområdena; 

1. Övergripande krav på verksamheten, 2. Utveckling och lärande, 3. Barnkonsekvens-

analyser, 4. Särskilt stöd, 5. Lokaler, 7. Personal och 9. Rutiner för klagomål. 

 

Tillsynsenheten genomförde en uppföljning av de brister som framkom i beslutet den 22 

januari 2021. Tillsynsenheten fattade sedan ett nytt beslut den 17 juni 2021 och då 
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framgick det att det fanns kvarstående brister inom bedömningsområdet; 3. 

Barnkonsekvensanalyser. 

 

Tillsynsenheten har nu gjort ytterligare en uppföljning av de brister som framkom i 

beslutet den 17 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder 

som Ströms Slott AB inkom med den 19 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenhetens bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte 

har framkommit annat än att Ströms Slott AB avhjälpt tidigare brister. Bedömningen 

görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten den 19 

oktober 2021. 

 

Beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen avseende huvudmannen Ströms Slott 

AB och de 16 avdelningarna inom pedagogisk omsorg som ingått i tillsynen.  

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Dahlgrenska förskolan 

med huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Dahlgrenska 

förskolan i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 1 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Dahlgrenska förskolan den 1 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

30 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 11 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Dahlgrenska förskolan. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 30 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 11 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  
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Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Dahlgrenska förskolan med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Äventyrets förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Äventyrets 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 1 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Äventyrets förskola den 1 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

21 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 22 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Äventyrets förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 21 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 22 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Äventyrets förskola med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Lancasters förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Lancasters 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 1 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Lancasters förskola den 1 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

22 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 26 oktober 2021. 
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Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Lancasters förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 22 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 26 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Lancasters förskola med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Strumpans förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Strumpans 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 1 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Strumpans förskola den 1 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

29 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 26 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Strumpans förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 29 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 26 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Strumpans förskola med 

huvudman ULNA AB. 
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Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Källdals förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Källdals 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 1 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Källdals förskola den 1 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

28 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 22 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Källdals förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 28 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 22 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Källdals förskola med huvudman 

ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Misteröds förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Misteröds 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 1 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Misteröds förskola den 1 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

20 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 26 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Misteröds förskola. 
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Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 20 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 26 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Misteröds förskola med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Sunningevägens förskola 

med huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av 

Sunningevägens förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. 

Tillsynsenheten fattade den 1 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av 

huvudmannens verksamhet. I beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; 

Barnkonsekvensanalys, Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Sunningevägens förskola den 1 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning 

av vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och 

den 23 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 21 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Sunningevägens 

förskola. Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom 

den 7 september och den 23 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 21 

oktober 2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Sunningevägens förskola med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Helenedals förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Helenedals 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 2 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 
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beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Helenedals förskola den 2 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

27 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 14 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Helenedals förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 27 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 14 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Helenedals förskola med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Kurveröds förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Kurveröds 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 2 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Kurveröds förskola den 2 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

27 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 19 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Kurveröds förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 27 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 19 oktober 

2021. 
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Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Kurveröds förskola med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Fasseröds förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Fasseröds 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 2 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Fasseröds förskola den 2 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

23 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 28 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Fasseröds förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 23 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 28 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Fasseröds förskola med 

huvudman ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Klippans förskola med 

huvudman ULNA AB 
Tillsynsenheten genomförde under våren 2021 en regelbunden tillsyn av Klippans 

förskola i Uddevalla som huvudmannen ULNA AB bedriver. Tillsynsenheten fattade 

den 2 juni 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I 

beslutet framgick brister inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, 

Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  
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Tillsynsenheten har nu genomfört en uppföljning av de brister som framkom i beslutet 

för Klippans förskola den 2 juni 2021. Uppföljningen bygger på en redovisning av 

vidtagna åtgärder som huvudmannen ULNA AB inkom med den 7 september och den 

23 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 28 oktober 2021. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att ULNA AB avhjälpt tidigare brister på Klippans förskola. 

Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom den 7 

september och den 23 september 2021 samt kompletteringen som inkom den 28 oktober 

2021. 

 

Beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen av Klippans förskola med huvudman 

ULNA AB. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Montessoriförskolan 

Kaprifolen med huvudman Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk 

förening 
Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan Kaprifolen under hösten 

2021. Tillsynsenheten fattade den 13 oktober 2021 beslut efter den regelbundna 

tillsynen av huvudmannens verksamhet. I beslutet konstaterades brister inom 

bedömningsområdet; Särskilt stöd.  

 

Rättelse 

Tillsynsenheten gör en rättelse av sitt tidigare beslut avseende de brister och krav på 

åtgärder som framkom kring bedömningsområdet särskilt stöd i beslutet den 13 oktober 

2021. Bakgrunden till tillsynsenhetens ändrade ståndpunkt avseende bedömningen av 

brister och krav på åtgärder är huvudmannens redovisning av kompletterande uppgifter 

som inkom till tillsynsenheten den 25 november 2021. Tillsynsenheten har felaktigt 

ställt för höga krav på att huvudmannen ska ha tillgång till specialpedagogisk 

kompetens i förskolan vars uppgift skulle vara att kartlägga och bedöma barnens 

stödbehov på samma sätt som i grundskolan samt att specialpedagogens bedömning 

skulle ligga till grund för upprättandet av en handlingsplan. Tillsynsenheten konstaterar 

också att det inte finns något krav i skollagen att förskolan ska upprätta handlingsplaner 

för barn i behov av särskilt stöd likt grundskolans krav på åtgärdsprogram med 

hänvisning till Regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet, 2009/10:165, 12.5 Särskilt stöd till barn i förskola s 349-ff.   
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Tillsynsenhetens ändrade bedömning medför att huvudmannens tidigare brister och krav 

på åtgärder som återfinns i beslutet ifrån den 13 oktober 2021 inte längre gäller eftersom 

tillsynsenhetens gjort en felaktig bedömning utifrån skollagens krav. Huvudmannen 

följer därmed skollagens och läroplanens krav avseende särskilt stöd.      

 

Bedömning  

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening följer 

skollagens och läroplanens krav avseende särskilt stöd. Tillsynsenhetens bedömning 

görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten den 25 

november 2021. 

 

Beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen följer 

skollagens och läroplanens krav gällande särskilt stöd.   

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den regelbundna tillsynen avseende huvudmannen 

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan 

Kaprifolen. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Förskolan Fisken med 

huvudman Förskolan Fisken Ekonomisk förening 
Tillsynsenheten genomförde en regelbunden tillsyn av huvudmannen Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening och Förskolan Fisken under hösten 2021. Tillsynsenheten fattade 

den 20 oktober 2021 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksam-

het. I beslutet konstaterades brister inom bedömningsområdet; Särskilt stöd.  

 

Rättelse 

Tillsynsenheten gör en rättelse av sitt tidigare beslut avseende de brister och krav på 

åtgärder som framkom kring bedömningsområdet särskilt stöd i beslutet den 20 oktober 

2021. Bakgrunden till tillsynsenhetens ändrade ståndpunkt avseende bedömningen av 

brister och krav på åtgärder är huvudmannens redovisning av kompletterande uppgifter 

som inkom till tillsynsenheten den 25 november 2021. Tillsynsenheten har felaktigt 

ställt för höga krav på att huvudmannen ska ha tillgång till specialpedagogisk 

kompetens i förskolan vars uppgift skulle vara att kartlägga och bedöma barnens 

stödbehov på samma sätt som i grundskolan samt att specialpedagogens bedömning 

skulle ligga till grund för upprättandet av en handlingsplan. Tillsynsenheten konstaterar 

också att det inte finns något krav i skollagen att förskolan ska upprätta handlingsplaner 

för barn i behov av särskilt stöd likt grundskolans krav på åtgärdsprogram med 

hänvisning till Regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet, 2009/10:165, 12.5 Särskilt stöd till barn i förskola s 349-ff.   

 

Tillsynsenhetens ändrade bedömning medför att huvudmannens tidigare brister och krav 

på åtgärder som återfinns i beslutet ifrån den 20 oktober 2021 inte längre gäller eftersom 
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tillsynsenhetens gjort en felaktig bedömning utifrån skollagens krav. Huvudmannen 

följer därmed skollagens och läroplanens krav avseende särskilt stöd.      

 

Bedömning  

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att Förskolan Fisken Ekonomisk förening följer skollagens och 

läroplanens krav avseende särskilt stöd. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån 

huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten den 25 november 

2021. 

 

Beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen följer 

skollagens och läroplanens krav gällande särskilt stöd.   

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den regelbundna tillsynen avseende huvudmannen 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening och Förskolan Fisken. 

 

Christella Barnomsorg  
Tillsynsenheten arbetar med uppföljning av Christella barnomsorg och ett 

uppföljningsbeslut kommer att fattas inom den närmsta tiden efter att huvudmannen 

skickat in kompletteringar. 

 

Resultat efter ägar- och ledningsprövning 
Tillsynsenheten har fattat fyra beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen under 

hösten 2021 för tre huvudmän som bedriver enskild förskola i Uddevalla kommun. 

Samtliga beslut visar inga brister.   

 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut om förändring av ägar- och 

ledningskretsen som fattats av tillsynsenheten under hösten 2021. 

 

Beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen för Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans förskola 
Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Tillsynsenheten fick 2021-07-07 en anmälan om förändring av ägar- och lednings-

kretsen för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola. Av anmälan framgår följande:   

 Rektor Mikael Sahlin har slutat sin tjänst som rektor för förskoleklass, 

grundskola och fritidshem.  

 David Karlsson är ny tillförordnad (TF) rektor för samma verksamhet. 

 Thomas Hagel har lämnat sitt uppdrag som ordförande och ledamot av stiftelsen 

styrelse.  

 Jan-Olof Sääf är TF ordförande. 
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Huvudmannen uppger att nyrekrytering till och förstärkning av styrelsen/huvudmannen 

kommer att prioriteras under hösten.   

 

Tillsynsenheten fick 2021-08-30 en kopia på utdrag ifrån huvudmannens registrerings-

bevis där det framgår att Mikael Sahlin upphör som firmatecknare och att rätten att 

teckna firma övergår till David Karlsson.   

 

Tillsynsenheten fick 2021-08-30 del av utdrag ur belastningsregister för David Karlsson 

samt genomförde en kreditupplysning av honom 2021-09-02.    

 

Den nya ägar- och ledningskretsen för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola består av 

följande personer;  

 TF ordförande Jan-Olof Sääf samt  

Ledamöter:  

 Håkan Gniste   

 Joel Schwarz  

 David Karlsson, TF rektor för förskoleklass, grundskola och fritidshem.  

 Samuel Almestål, rektor för förskolan.   

 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola har bedrivit verksamhet sedan 2013 då Uddevalla 

kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild 

förskola.    

 

Prövningen  

Inför bedömningen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola har tillsynsenheten tagit del av 

en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den har huvudmannen 

beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår samt vilken 

kunskap personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig 

kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller åter-

kallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som prövningen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  
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Bedömning  

Det har vid tillsynen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller för-

fattningarnas krav efter att huvudmannen utsett ny TF rektor för förskoleklass, 

grundskola och fritidshem David Karlsson som ersätter tidigare rektor Mikael Sahlin.  

Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån de underlag som redovisas ovan.  

 

Beslut  

Vid prövningen konstaterar tillsynsenheten att den nya ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola 

(organisationsnummer 858591–1904) uppfyller skollagens krav. Ärendet kan därför 

avslutas.  

 

Beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen för 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och 

Klostergårdens förskola  
Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Klostergårdens förskola är en enskild förskola belägen i Dragsmark i Bokenäsområdet i 

Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening. Styrelsen leds av en ordförande samt en 

vice ordförande.  Verksamheten har bedrivits sedan 1994.  

 

Huvudmannen skickade först in en anmälan om förändring av ägar- och ledningskretsen 

2021-04-13 men skickade sedan in en ny anmälan om förändring av ägar- och lednings-

kretsen 2021-07-20 som ersätter den tidigare inskickade anmälan. Huvudmannen har 

bytt ut nästintill hela styrelsen.  

 

Följande personer ingår i den nya ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen; 

Carl Johansson, ledamot, ordförande, ny 

Cecilia Segerstedt, ledamot, vice ordförande 

Johan Hedgren, ledamot, kassör, ny  

Rebecka Hammar, ledamot, sekreterare, ny 

Kamilla Meurling Eklund, ledamot, personalansvar/ansvarig arbetsmiljö, ny 

Cecilia Jacobsson, suppleant/TF rektor i förskolan, ny 

 

Prövningen  

Inför bedömningen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens förskola har tillsyns-

enheten tagit del av inskickad anmälan om förändring av ägar- och ledningskretsen. I 

den inskickade redovisningen och i kompletteringar har huvudmannen beskrivit hur den 

nya ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår samt vilken kunskap 

personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 

samt ekonomisk kompetens.  
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Huvudmannen har i sin anmälan om förändring av ägar- och ledningskretsen fått 

redovisa om styrelseledamöterna som tillhör den nya ägar- och ledningskretsen varit 

inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från Skolinspektionen 

eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för styrelseledamöterna som förändringen av ägar- och 

ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning på ledamöterna i den nya ägar-

och ledningskretsen som underlag till bedömningen av huvudmannens nya ägar- och 

ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och ekonomiska förhållanden bedriva 

förskoleverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid bedömningen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening inte framkommit 

annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav efter att ha utsett de nya 

styrelseledamöterna som anges ovan.  

 

Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga anmälningar som 

inkom till tillsynsenheten 2021-04-13 och 2021-07-20 och kompletteringar 2021-06-07, 

2021-09-15, protokoll efter möte med huvudmannen 2021-08-31 samt tillsynsenhetens 

kreditupplysning som genomfördes 2021-09-16. 

 

Beslut  

Vid prövningen konstaterar tillsynsenheten att den nya ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och 

Klostergårdens förskola uppfyller skollagens krav. Tillsynsenheten avslutar därmed 

ärendet. 

 

Beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat och Förskolan Diamanten  
Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Tillsynsenheten fick 2021-10-06 en anmälan om förändring av ägar- och 

ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan Uddevalla Pastorat och Förskolan 

Diamanten. Av anmälan framgår följande: 

 

 Rektor Petra Strand har avslutat sin tjänst som rektor för Förskolan Diamanten.  

 Elisabet Sääf är ny rektor för Förskolan Diamanten. 

 

Tillsynsenheten fick 2021-10-07 del av utdrag ur belastningsregister för Elisabet Sääf 

samt genomförde en kreditupplysning av henne 2021-10-13. 
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Den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan, Uddevalla 

Pastorat och Förskolan Diamanten består av följande personer;  

 

 Christian Persson, ordförande i kyrkorådet 

 Gertrud Malmberg kyrkoherde  

 Elisabet Sääf ny rektor på Förskolan Diamanten  

 

Huvudmannen Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat har bedrivit verksamhet vid 

Förskolan Diamanten sedan 2015 då Uddevalla kommun fattade beslut om 

verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild förskola.  

 

Prövningen 

Inför bedömningen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska 

kyrkan Uddevalla Pastorat och Förskolan Diamanten har tillsynsenheten tagit del av en 

inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den har huvudmannen beskrivit 

hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår samt vilken kunskap 

personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 

samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid prövningen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska 

kyrkan Uddevalla Pastorat och den enskilda Förskolan Diamanten inte framkommit 

annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav efter att huvudmannen utsett 

ny rektor för Förskolan Diamanten, Elisabet Sääf som ersätter den tidigare rektorn, 

Petra Strand. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån de underlag som redovisas ovan. 

 

Beslut  

Vid prövningen konstaterar tillsynsenheten att den nya ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Svenska kyrkan Uddevalla Pastorat (organisationsnummer: 252003–

1325) och Förskolan Diamanten uppfyller skollagens krav. Ärendet kan därför avslutas. 
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Beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen för Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans förskola 
Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Tillsynsenheten fick 2021-11-04 en anmälan om förändring av ägar- och lednings-

kretsen för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola. Av anmälan framgår följande:   

 Magnus Jacobsson har valts in som ledamot och sekreterare i stiftelsens styrelse.  

 

Tillsynsenheten fick 2021-11-05 en kopia på utdrag ifrån huvudmannens registrerings-

bevis utfärdat av Länsstyrelsen Västra Götalands Län där det framgår att Magnus 

Jacobsson ingår som styrelseledamot i stiftelsens styrelse.    

 

Tillsynsenheten fick 2021-11-04 del av utdrag ur belastningsregister för Magnus 

Jacobsson samt genomförde en kreditupplysning av honom 2021-11-25.    

 

Den nya ägar- och ledningskretsen för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola består av 

följande personer;  

 Ordförande Jan-Olof Sääf samt  

Styrelseledamöter:  

 Joel Schwarz, styrelseledamot och ekonomiansvarig.  

 Magnus Jacobsson, styrelseledamot och sekreterare. 

 Håkan Gniste, styrelseledamot.   

 David Karlsson, TF rektor för förskoleklass, grundskola och fritidshem.  

 Samuel Almestål, rektor för förskolan.   

 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola har bedrivit verksamhet sedan 2013 då Uddevalla 

kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild 

förskola.    

 

Prövningen  

Inför bedömningen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola har tillsynsenheten tagit del av 

en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den har huvudmannen 

beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår samt vilken 

kunskap personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig 

kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller åter-

kallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som prövningen avser.  
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Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller för-

fattningarnas krav efter att huvudmannen utsett Magnus Jacobsson som ny 

styrelseledamot och sekreterare. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån de underlag 

som redovisas ovan.  

 

Beslut  

Vid prövningen konstaterar tillsynsenheten att den nya ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola 

(organisationsnummer 858501-1904) uppfyller skollagens krav. Ärendet kan därför 

avslutas.  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr BUN 2021/00999 14 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

Elevhälsans medicinska insats samt delar av logopediska och psykologiska insatser  

inom elevhälsan lyder under både skollag och Hälso- och sjukvårdslag (HSL). Enligt  

patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Det ska också upprättas kvalitetsberättelse och 

informationssäkerhetsberättelse. Av bifogat dokument där alla tre delarna, 

patientsäkerhet, kvalitet och informationssäkerhet, samlats i en gemensam berättelse 

framgår bland annat hur arbetet i dessa frågor bedrivits organisatoriskt med ansvar, med 

riskanalyser, egenkontroll, avvikelserapportering, samverkan och vidtagna åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 

Patientsäkerhets-, kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för elevhälsan 

Uddevalla kommun 2021  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta Patientsäkerhets-, kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för elevhälsan i 

Uddevalla kommun 2021.  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Skolsköterska m. med.ledn.ans Susann Magnusson  

Telefon 0522-69 69 68 
susann.magnusson@uddevalla.se 

 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

Elevhälsans medicinska insats samt delar av logopediska och psykologiska insatser  

inom elevhälsan lyder under både skollag och Hälso- och sjukvårdslag (HSL). Enligt  

patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Det ska också upprättas kvalitetsberättelse och 

informationssäkerhetsberättelse. Av bifogat dokument där alla tre delarna, 

patientsäkerhet, kvalitet och informationssäkerhet, samlats i en gemensam berättelse 

framgår bland annat hur arbetet i dessa frågor bedrivits organisatoriskt med ansvar, med 

riskanalyser, egenkontroll, avvikelserapportering, samverkan och vidtagna åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 
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Inledning 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 

informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

 

Enligt Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40), 

ska patientsäkerhetsberättelse även innehålla uppgifter om uppföljningar av informationssäkerheten, 

de riskanalyser som har gjorts och de åtgärder som har vidtagits för förbättring av 

informationssäkerheten. Den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till 

datornätverk och informationssystem och den granskning som har gjorts av hälso- och 

sjukvårdspersonalens journalföring ska också redovisas 

 

I detta dokument hänvisas till paragrafer i 

 Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 (PSL) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9  

 

 

 

Sammanfattning  
Arbetet har påverkats mycket under 2021 av pandemin. Vi kan konstatera att patientsäkerhet, 

informationssäkerhet och kvalitet är hög. Avvikelser har ökat stort i antal, delvis beroende på att fler 

saker rapporteras in eftersom vi uppmuntrar till det. En annan anledning är att flera avvikelser rör 

samma sak och kopplas till samma individ. 

Utvecklingsarbetet går framåt även om det framförallt på grund av personalsituationen haltat i 

psykologgruppen och gått långsammare än önskat i skolsköterskegruppen. Logopederna är värda att 

lyfta här, de gör ett mycket gott arbete och är självgående i sitt professionsspecifika utvecklingsarbete 

samt tar kvalitets och säkerhetsfrågorna på stort allvar. 

Samverkan med BUP kring remissrutiner känns som ett stort steg i rätt riktning avseende 

samverkansinsatser.  

Det har inte skett några stora förändringar i övrigt gällande lagar eller hur arbetet är organiserat hos 

oss. 

Systemförvaltaren gör ett mycket bra arbete med informationssäkerhetsfrågorna och utvecklingen av 

journalsystemet samt arbetet med att skapa likvärdig dokumentation. 

Vi ser med tillförsikt fram emot 2022 då vi hoppas pandemin ska ge med sig och vi kan fortsätta 

arbetet mot nya och nygamla mål. 
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Patientsäkerhet 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är enligt definition i patientsäkerhetslagen en hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. Grundläggande krav för att främja hög patientsäkerhet, som ställs på hälso- och 

sjukvårdsverksamhet enligt samma lag, är uppfyllda inom elevhälsan i Uddevalla kommun. 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram Agera för säker vård - Nationell handlingsplan 

för god och säker vård 2020 – 2024. Planen ska bidra till att utveckla och samordna arbetet med 

patientsäkerhet i landet. För att arbeta mot visionen God och säker vår – överallt och alltid och det 

övergripande målet, att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada, lyfts fyra grundläggande 

förutsättningar fram: 

• Engagerad ledning och tydlig styrning 

• En god säkerhetskultur 

• Adekvat kunskap och kompetens 

• Patienten som medskapare 

Handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden för arbetet mot en säkrare vård.  

Fokusområdena, som även vi inom elevhälsan behöver arbeta med är: 

• Öka kunskap om inträffade vårdskador 

• Tillförlitliga och säkra system och processer  

• Säker vård här och nu 

• Stärka analys, lärande och utveckling 

• Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 

Hur har patientsäkerhetsarbetet bedrivits 

Hög patientsäkerhet uppnås genom att följa lagar och författningar för verksamheten, att 

personal med rätt kompetens anställs, genom personalens medverkan i systematiskt 

patientsäkerhets- och kvalitetsarbete och deras kompetensutveckling. Hög kvalitet leder till 

ökad patientsäkerhet. Läs vidare under rubrikerna egenkontroll, riskanalys, avvikelser och 

informationssäkerhet i delen om kvalitet nedan.  

MLA arbetar för en säkerhetskultur som kännetecknas av 

• ett aktivt arbete med att identifiera risker och skador och ett lika aktivt arbete med att 

minimera dessa 

• ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om 

säkerhet 

• ett icke-skuldbeläggande förhållningssätt 

• en organisation där alla lär av de negativa händelser som inträffat och av risken för sådana 

händelser samt av positiva resultat. 
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Åtgärder för att öka patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 

 

 Enskilda ledningsuppgifter, där verksamhetschef/MLA inte har tillräcklig kompetens har sen 

tidigare överlåtits till personer med annan kompetens för att säkerställa patientsäkra 

utredningar av psykolog och logoped  

 Arbete med att bygga ut ledningssystemet fortsätter. Ett antal nya skriftliga rutiner har 

tillkommit och andra har reviderats  

 Forskning och övriga nyheter inom verksamhetsområdet bevakas 

 Kontakter med andra vårdgivare kring gemensamma elever/patienter 

 Uppgraderingar i journalsystemet görs kontinuerligt och rutindokument för dokumentation har 

upprättats 

 Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering  

 Skolläkaren har haft nätverksträff med skolläkarna inom Fyrbodal 

 MLA ingår i regionalt MLA-nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling 

 

Logopeder 

 Samtliga rutiner har reviderats under läsåret. Rutinerna följer nu upplägget; kvalitetsmål, 

strukturkvalitet och processkvalitet vilket underlättar möjligheten att utvärdera.  

 För större likvärdighet tas fortsatt alla beslut om kartläggning av språkförmåga gemensamt av 

gruppen. 

 Kontaktgrupp i journalsystemets meddelandefunktion används fortsatt så att meddelanden från 

annan EHT-personal inte blir personbundet utan knutet till profession. 

 Ansökan om logopediskt stöd sker nu via specifikt ärenden ”Logopediskt stöd” i 

journalsystemet. Där läggs samtliga logopeder till i aktuellt ärende.  

 Ett skriftligt dokument har upprättats gällande rutin för egenkontroll av dokumentation.  

 

Psykologer 

Inga nya insatser är gjorda för grundskolan under året i syfte att öka patientsäkerheten. Arbetet inom 

psykologgruppen har varit påverkat av långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster. Gymnasiets 

externa psykologer arbetar med patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor inom sitt egna företag. 

 

Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet 

Det är vårdgivarens ansvar att verksamheten bedrivs på det sätt som åsyftas i lagar och föreskrifter. 

Vårdgivaren ska bland annat planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

kravet på god vård i hälso- och sjukvården upprätthålls.  

 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslag (HSL) är den som ser till att patientsäkerhetsarbetet 

bedrivs systematiskt. Enskilda ledningsuppgifter har överlåtits till skolläkare gällande 

läkemedelsfrågor samt till psykolog och logoped avseende deras material, genomförande och analys 

av test och andra specifika delar som faller in under HSL. Lista över de olika rollernas ansvar finns i 

ledningssystemet för EMI. 

 

Alla som arbetar i verksamheten har ett ansvar att bidra till god och säker vård. 
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Hur patientsäkerheten följs upp och utvärderas genom egenkontroll 

I avsnittet om kvalitet anges hur egenkontroll genomförs. Sammanställningar och analys återförs till 

aktuella professionsgrupper. Resultat av egenkontroll ska ses som ett lärande, en kunskapshöjning för 

att undvika framtida patientskador och höja kvaliteten i verksamheten. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskada 

Lokal närsjukvårdsgrupp för barn och unga är ett forum för samverkan. Därutöver tas vid behov 

kontakter med andra externa vårdgivare. Internt sker samverkan mellan professionsgrupper och i 

samordningsgrupp för journalsystemet. 

 

Hur risker för vårdskador har hanterats 

Risker för vårdskador hanteras löpande i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje rapporterad avvikelse 

utreds för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera risken för vårdskador. Se vidare under 

riskanalys och resultat. 

 

Resultat och analys patientsäkerhet 

Se kvalitetsberättelse nedan 

Att en anställd inte skulle dokumentera sitt arbete har känts osannolikt, och skattats lågt i riskanalyser, 

men har inträffat under året i samband med psykologutredningar. Detta har på olika sätt påverkat 

utredningsförlopp och stöd för aktuella elever och är den avvikelse vi sett allvarligast på under året. Vi 

får fortsatt se detta som en risk och följa upp på olika sätt att det inte händer igen. 
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Kvalitet 

Struktur 
För att uppnå kvalitet finns 

 Identifierade processer 

 Rutiner för aktiviteterna inom varje process 

 Lagkravlista 

 Legitimerad personal, skolsköterskor med specialistsjuksköterskeexamen 

 Ändamålsenliga lokaler 

 Godkänd medicinteknisk utrustning som servas och kalibreras enligt tillverkarens 

anvisningar 

 Årshjul för det medicinska ledningsuppgifterna inklusive patientsäkerhets-, 

informationssäkerhets-, och kvalitetsarbete 

 Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats 

 

Övergripande mål och strategier 

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

Kravet enligt lagar och författningar på god vård, ändamålsenliga lokaler och kostnadseffektivitet enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska uppnås. Vårdgivaren ansvarar för att ett ledningssystem för kvalitet 

finns. 

 

 Inga vårdskador ska uppkomma 

 Rutiner ska finnas för alla aktiviteter inom verksamhetsområdet och dessa ska vara till hjälp 

för ett likvärdigt och patientsäkert arbetssätt 

 Endast personal med rätt kompetens anställs. För skolsköterskor innebär det krav på 

utbildning till specialistsjuksköterska inom barnsjukvård eller folkhälsa/distriktsköterska. 

Skolsköterskeutbildningen i Skövde ska anses likvärdig enligt beslut av vårdgivaren för 

elevhälsa i Uddevalla. Logopeder och psykologer ska ha legitimation för respektive yrke. 

Skolläkare ska vara legitimerad läkare med relevant specialistkompetens. 

 

Vad säger lagen 

En lagkravlista, med de lagar och författningar som styr verksamheten, finns upprättad i 

Ledningssystem för kvalitet för EMI. I ledningssystemet finns också angivet de lagkrav som finns 

preciserat för vårdgivare respektive verksamhetschef. 

 

Organisation och ansvar 

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

 

Hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat ska vara dokumenterat enligt 

lag. Vårdgivaren, i detta fall Barn och utbildningsnämnden, har det fulla ansvaret för de delar av 

elevhälsan som lyder under Hälso- och sjukvårdens regelverk.  

Vårdgivaren har utsett Susann Magnusson till verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL). Susann har den medicinska kompetens som krävs och behöver därför inte överlåta enskilda 

medicinska ledningsuppgifter till någon skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA). För att 



9 
 

undvika begreppsförvirring benämns Susann som MLA. Enskilda ledningsuppgifter rörande 

läkemedel har överlåtits på skolläkare Joakim Olofsson, enskilda ledningsuppgifter kring 

professionsspecifika utredningar och utredningsmaterial har överlåtits till logoped Lina Holmén. 

Enskilda uppgifter för psykolog var överlåtet på psykolog Lina Marin fram tills att hon avslutade sin 

tjänst i Uddevalla kommun den förste december. Ny överlåtelse av dessa uppgifter kommer att göras 

till annan psykolog inom kort. 

 

MLA tar emot synpunkter och klagomål på verksamheten samt hanterar dessa och inkomna 

avvikelserapporter genom händelseanalyser och återkoppling till rapportör. 

 

Ledningssystemet för kvalitet beskriver hur ansvarsfördelning i övrigt fördelas mellan vårdgivare, 

verksamhetschef och den enskilde yrkesutövaren. 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering   

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

 

Ledningssystemet för kvalitet används som stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 

och förbättra verksamheten. MLA träffar psykologer och logopeder var för sig något/några tillfällen 

varje termin för att följa arbetet i respektive professionsgrupp. Både gemensamma och 

professionsspecifika processer och rutiner följs upp vid dessa möten. De olika yrkesgrupperna träffas 

professionsvis ungefär var fjärde vecka för professionsmöten där kvalitets- och utvecklingsfrågor är en 

del av innehållet.  Agendan för skolsköterskornas möten, där även skolläkaren deltar, följer av MLA 

upprättat årshjul där egenkontroll, riskanalyser och utvärderingar tas upp vid olika tidpunkter under 

året. Även logopeder och psykologer har patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor på agendan vid sina 

möten. 
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Process 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 

 

Alla rutiner i ledningssystemet som innehåller delar där andra vårdgivare berörs beskriver hur vi 

samverkar. Exempel på detta kan vara remissförfarande till ögonmottagning, ortopedmottagning eller 

BUP. Nya rutiner skapas vid behov och gamla revideras.  

Olika frågor, det vi ibland kallar ”skav” kan lyftas i närsjukvårdsgrupp.  

Direktkontakt med berörda externa vårdgivare tas vid behov. 

 

Elever och närståendes delaktighet 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Alla synpunkter från elever och vårdnadshavare välkomnas. Vi arbetar dock inte strukturerat med att 

inhämta synpunkter. 

 

Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet 

PSL 2010:659 6 kap. 4 § 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska till vårdgivaren rapportera risker vårdskador eller händelser som lett 

till eller hade kunnat leda till vårdskada. Personalen har en skyldighet genom detta bidra till hög 

patientsäkerhet. Hur vi möjliggjort för personalen att fullgöra rapporteringsskyldigheten framgår under 

rubriken avvikelse.  

 

Utredning av avvikelser, händelser och vårdskador  

PSL 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § p 5 

 

Inrapportering av avvikelser har gjorts digitalt sedan februari 2017. Skriftlig rutin för detta finns. I 

januari byttes kommunen system för e-tjänster från Flexite till Open e. Bytet har inte haft någon 

praktisk betydelse. Vi behöver tyvärr fortfarande göra dubbla anmälningar om det samtidigt är både 

personuppgiftsincident och avvikelse från elevhälsans rutiner eller patientskada i samma ärende. 

Inkomna avvikelser utreds av MLA, en händelseanalys och förslag på åtgärder. Eventuellt görs detta 

tillsammans med den personal som rapporterat avvikelsen och vid behov i samråds med andra 

personer såsom systemförvaltare, skolläkare, logoped eller psykolog. ”Risk och händelseanalys – 

handbok för patientsäkerhetsarbete” används som modell för hur utredningen ska göras.  

Vårdgivaren har utsett Susann Magnusson till anmälningsansvarig enligt det som brukar kallas Lex 

Maria. Vid varje avvikelse görs en bedömning om huruvida sådan anmälan ska göras eller ej. Allvarlig 

patientskada anmäls omedelbart till IVO.  



11 
 

 

Klagomål och synpunkter 
PSL 2010:659 3 kap. 8 § 

Som vårdgivare är vi skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter vilket kan ske genom funktionen 

för detta på kommunens hemsida eller på annat sätt till någon i personalen. Klagomål och synpunkter 

tas emot av MLA och hanteras med händelseanalys och utredning på samma sätt som vid avvikelser. 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den 

bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

 

 

Egenkontroll inom EMI i Uddevalla utförs enligt nedanstående 

Egenkontroll Omfattning Metod Lagkrav 

Loggkontroller 4 gånger per år. Stickprovskontroller av 1-2 

användare per profession, 

som i sin grundbehörighet 

har tillgång till fler enheter 

än där man har dagligt 

uppdrag. 

HSLF-FS 

2016:40 3 kap 

4 § 

Extern 

läkemedelsgranskning 

En gång per år, i 

oktober, enligt rutin i 

samarbete med MLA 

inom Fyrbodal. 

Checklista upprättad med 

Vänersborg, Trollhättan 

och Orust 

HSLF-FS 

2017:37, 4 

kap 3 § 

Avvikelser Genomgång av 

inkomna avvikelser 

sker löpande. Delges 

professionsgrupp 2 

ggr/år 

Handbok Riskanalys och 

händelseanalys, SKR 

Avvikelsehanteringssystem 

i Open e (e-tjänst) 

PSL 

2010:659, 6 

kap. 4 § och 

SOSFS 

2011:9 7 kap. 

2 § p 5 

 

Klagomål och synpunkter Sker löpande. Årlig 

sammanställning 

Avvikelsesystem och om 

så är aktuellt: 

patientnämnd, IVO, LÖF 

PSL 2010:659 

3 kap. 8 § 

 

Dokumentationsgranskning 

EMI-journalen 

Kollegial 

(skolsköterskor) 

journalgranskning en 

gång per år.  

Checklista 

journalgranskning. 

SOSFS 

2011:9 5 kap 

2 § 

Kontroll av 

medicintekniska produkter 

1 gång per år Internt upprättade 

dokument. Utförs hos 

Rosenhäll och 

hörselvården 

HSLF-FS 

2021:52 

Uppföljning av rutiner Minst 4 ggr/år Observationer besök i 

verksamheten 

Professionsmöten 

SOSFS 

2011:9 5 kap 

2 § 
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Psykologutredningar  Intern kvalitetsgranskning 

inom professionsgruppen 

 

Årets utvalda område Minst ett kvalitetsmål 

i någon rutin ska 

genomgå egenkontroll 

och uppföljning 

Väljs beroende på utvalt 

område 

SOSFS 

2011:9 5 kap 

2 § 

Logoped En gång per år, i 

augusti, enligt årshjul.  

Logopedgruppen genomför 

gemensam 

dokumentationsgranskning. 

SOSFS 2011:9 
5 kap 2 §  
 

 

 

 

Riskanalys inom EMI i Uddevalla utförs enligt nedanstående 

 

Riskanalys Omfattning Metod Lagkrav 

Generell riskanalys 

avseende 

patientsäkerhet 

En gång per år 

(november) 

På skolsköterskemöte PSL 5 kap 

HSLF-FS 2016:40 

Riktad till metod eller 

material 

Vid varje 

organisationsförändring, 

införande av nya 

metoder eller ny 

utrustning 

Görs av MLA som vid 

behov samverkar med 

andra 

HSLF-FS 2021:52 

Riktad till 

informationssäkerhet 

Enligt rutiner för 

journalsystem och 

informationssäkerhet 

Initieras av 

systemförvaltare 

HSLF-FS 2016:40 3 

kap 6 § 

Risker som kan ses i 

avvikelser 

Två gånger per år Med utgångspunkt i 

sammanställning av 

inkomna avvikelser 

och klagomål gör 

MLA bedömning av 

risk för upprepning 

HSLF-FS 2017:40 
 

Rapport av risker, 

kontinuerligt 

Hälso- och 

sjukvårdspersonal är 

skyldig att rapportera 

risker 

 PSL 6 kap 4 § 
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Resultat och analys 
Elevhälsan i Uddevalla kommun bedriver verksamhet som håller hög kvalitet och är patientsäker. Vi 

arbetar ändå ständigt vidare med att höja kvalitén ytterligare.  

För att uppnå hög kvalitet och patientsäkerhet är det viktigt att vårdgivaren (nämnden) tar sitt 

vårdgivaransvar och har kunskap om vårdgivaransvaret och regelverket för hälso- och sjukvård.  

Under MLA och enhetschefernas ledning samt inom professionsgrupperna har vi ett ständigt pågående 

arbete med rutiner och förbättringar av dokumentation, journalhantering, lokaler och utrustning i syfte 

att höja kvaliteten och ytterligare minska riskerna för att vårdskador ska inträffa.  

 

Pandemins påverkan 

För MLA har pandemin inneburit mycket arbete med frågor relaterade till covid-19 i rollen som 

skolcovidsamordnare för förvaltningen. En roll som smittskyddsenheten inom regionen önskade skulle 

finnas i varje kommun. Hela våren och början av hösten, med uppehåll över sommaren, hölls varje 

vecka ett informationsmöte med smittskyddsläkare och länsstyrelsen där skolcovidsamordnare skulle 

delta. Senare under hösten då smittläget förbättrats hölls möten varannan vecka. Efter dessa möten har 

MLA skickat ut information till verksamheterna.  

Vid höstterminens början infördes ”gurgeltester” för smittspårning i skolor. Skolcovidsamordnare har 

skött information, beställningar och beslut om smittspårning ska göras. Varje skola fick en tilldelad 

närområdesansvarig vårdcentral. Detta har lett till mer samverkan med vårdcentraler än tidigare. 

Som mest låg vi på 21 inrapporterade bekräftade fall av covid-19 under en vecka (vecka 38). Då var 

det många inkommande samtal med olika frågor. Detta belastade inte bara MLA utan även 

skolsköterskor, rektorer med flera som behövde få utlämnat gurgeltester och information samt svara på 

många frågor. 

Under hösten påbörjades även vaccinering, Först var det aktuellt för gymnasiet där extern vaccinatör 

erbjöd vaccinering i skolans lokaler. Skolsköterskor och övrig personal ombesörjde schemaläggning, 

inhämtande av samtycken och hälsodeklarationer. Senare under hösten, med start i november var det 

grundskolans tur då åldrarna 12 – 15 år erbjöds vaccination på skolorna. Vårdcentralerna har kommit 

till skolan och skött själva vaccineringen men skolsköterskorna har haft mycket jobb med 

administration runt det hela. Även annan personal har fått hjälpa till att exempelvis hämta elever när 

det varit dags för vaccinering och med insamlandet av blanketter. 

Under vårterminen var skolsköterskor motsvarande två heltider från gymnasiet utlånade till 

socialförvaltningen och deltog vid vaccinering på äldreboende och inom hemtjänst. Under vårterminen 

bedrivs viss undervisning, främst på gymnasiet men även år 8 och 9 växelvis, på distans. Detta 

påverkade elevernas möjlighet att träffa skolsköterska. Vissa hälsosamtal genomfördes digitalt. För år 

8 senarelades hälsobesök och hälsosamtal. Situationen påverkade skolsköterskornas arbete på flera 

olika sätt. 
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Skolläkarmottagningar har genomförts när det ansetts behövligt. Vissa saker har fått vänta om det inte 

varit brådskande. Vi försökte minimera antalet skolenheter skolläkare skulle behöva besöka och 

genomföra de nödvändiga besöken på ett så smittsäkert sätt som möjligt. 

MLA och enhetscheferna vill lyfta fram våra skolsköterskors stora arbetsinsats och flexibilitet under 

pandemitiden. De har visat stort engagemang för att hantera oroliga elever vårdnadshavare och 

medarbetare och vara ständigt uppdaterade och förmedla de senaste förhållningsreglerna. 

Många möten har hållits digitalt i stället för fysiskt. Det fungerar bra i många fall men påverkar 

innehåll och upplägg för exempelvis professionsmöten. Det har vissa negativa effekter att inte träffa 

sina kollegor fysiskt. Vi har nyanställd personal som inte kunnat lära känna sina kollegor på normalt 

sätt. Även kompetensutvecklingsinsatser har påverkats under pandemin. 

Möten via länk med vårdnadshavare, eftersom fysiska mötet undviks på grund av pandemin, ökar 

avståndet. Samspel mellan föräldrar och barn kan inte ses som vid ett fysiskt besök.  

MLA har inte kunnat göra besök på skolsköterskemottagningarna mer än i samband med 

läkemedelsgranskning. Därför saknas delar av egenkontroll gällande hur rutiner efterlevs och översyn 

av lokaler och utrustning. Avstämning enskilt med var och en av skolsköterskorna har gjorts via teams 

vid två tillfällen under året. 

 

Personalsituation 

Sjukskrivningar bland grundskolans skolsköterskor har inte påverkat verksamheten lika mycket som 

föregående år. En skolsköterska är föräldraledig men hann introducera en bra vikarie innan ledigheten. 

På gymnasiet förelåg en längre sjukskrivning under våren. 

Extra resurs har funnits att tillgå på grundskolan då deltid gått upp till heltid och pensionerad 

skolsköterska kommit in på timmar. Denna förstärkning har varit behövlig både på grund av 

sjukskrivningar och hög belastning med många elever och merarbete relaterat till pandemin.  

Vid senaste rekryteringen fanns flera sökande med skolsköterskeerfarenhet. Vi är glada över att kunna 

rekrytera specialistsjuksköterskor i en bra blandning av barnsjuksköterskor och distriktsköterskor. 

En av våra tre logopeder har varit föräldraledig och tjänsten har varit obemannad under denna tid. 

Inom psykologgruppen har vi haft flera längre sjukskrivningar och det är också en svårighet att 

rekrytera psykologer. Gymnasiet har avtal med externa psykologer. 

Antal elever per tjänst har betydelse för kvaliteten. Nedan ses elevantal sammanslaget för grundskolan 

och gymnasiet samt antal tjänster. Logoped har inte tagits med här men vi har tre logopeder anställda 

som arbetar mot grundskolan.  

En stor svårighet ligger i att göra en jämn fördelning av tjänsterna då elevantalet på skolorna gör att 

många skolor skulle behöva olika stora delar av tjänster. Hänsyn behöver tas till om man arbetar på en 

eller flera skolor, med en eller flera rektorer/elevhälsoteam samt att behoven kan se olika ut på olika 

skolor beroende på socioekonomiska faktorer och andra faktorer som har betydelse för 

arbetsbelastning vid olika enheter. 

Det är positivt att se hur vi kunnat närma oss 400 elever/heltid skolsköterska men samtidigt har 

vaccination mot hpv tillkommit och elevers upplevda ohälsa ökat enligt flera rapporter.  
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Det främjande och förebyggande arbetet på både individ, grupp och organisationsnivå skulle kunna 

stärkas med utökade resurser. 

År Elevantal skolläkare 

skol- 

sköterska 

antal elever 

per skolsköt psykolog 

2014 7986 1 15,7 508   

2015 8421 1 15,9 529 4 

2016 8824 1 18,75 470 5,5 

2017 8954 1 20,5 437 7** 

2018 9104 0,5* 21,5 423 7** 

2019 9183 1 22,2 414 7** 

2020 9277 1 22,2 418 7** 

2021 9340 1 22,6 413 7** 

* inhyrd skolläkare pga vakant tjänst 

** 0,5 av dessa 7 är förskolans, gymnasiets inhyrda psykologer ej medräknade i antalet tjänster här 

Siffror hämtade ur underlag för bidrag till elevhälsa från Skolverket 

 

Egenkontroll 

Journalgranskning 

Kollegial journalgranskning gjordes ej hösten 2020 på grund av hög arbetsbelastning och 

sjukskrivningar. Därför gjorde MLA en försenad journalgranskning under våren 2021. Denna 

redovisades för skolsköterskegruppen vid professionsmöte i maj och diskussion kring vad som 

framkommit. 

Under hösten 2021 var det planerat för en kollegial journalgranskning rutinmässigt. Vid denna 

tidpunkt inleddes covidvaccinering av 12 – 15-åringar vilket medförde en hög arbetsbelastning för 

skolsköterskorna. Därför gjordes även årets granskning av MLA och inte kollegialt.  

Det gjordes en riktad granskning mot elever placerade i särskild undervisningsgrupp. Urvalet 

motiveras med att det är elever som ofta flyttat, bytt skola, ofta har neuropsykiatriska diagnoser, kan 

förväntas ha vissa hälsorisker och inte alltid är helt lätta för skolsköterskan att nå. Följande saker 

noterades: 

 Spårbarhet och sammanhållen journal – inget att anmärka på 

 Vaccinationer – samtliga elever var erbjudna vaccinationer inom ramen för 

barnvaccinationsprogrammet, dock saknas i sex fall dokumentation om att skolsköterskan 

gjort en bedömning om eleven följt vaccinationsprogrammet 

 Hälsobesök enligt basprogram – genomfört för de flesta. En elev har ej gjort hälsobesök i år 

fyra (går nu i år fem), en elev var sjuk i september när hälsobesök var bokat och detta är ännu 

inte genomfört, en elev har inte gått med på att göra ryggkontroll, en elev valde att inte svara 

på enkätfrågor inför hälsosamtalet. 

 Övrigt –  

o Inkomna handlingar från logoped i EMI-journal. Rätt eller fel? 

o Dålig meningsbyggnad och stavfel i anteckningar på en elev gör dem svårbegripliga  
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o En elev skadar sig/råkar ut för olyckor ofta, många besök hos skolsköterska. Inga 

noteringar om motorik, inga noteringar om att man reagerar på att det är så många 

skador 

o Vårdnadshavare noterat saker i hälsouppgift som lämnas in, dessa är inte 

kommenterade på något sätt i journalen 

Vidare granskades ett antal journaler på gymnasieelever. Detta urval görs för att granska elever med 

många år i skolan och därmed många års dokumentation. Här kan ses en otydlighet i hur kontroll av 

vaccinationsstatus dokumenteras. Skolsköterskorna säger att de ser över tidigare vaccinationer men det 

är inte alltid att det går att utläsa ur journalen. I ett fall har det dröjt med upprättande av journal på en 

nyanländ elev som nog borde erbjudits kontakt med skolsköterska tidigare. Noterar också ett fall där 

ett besök som planerats av elevhälsoteam som noterat i elevakten att det ska ske inte blivit genomfört. 

Dokumentation om varför det inte skett saknas, kan därmed bara ha blivit missat. 

Årets iakttagelser tar vi med oss till skolsköterskegruppen för ett lärande.  

 

Extern läkemedelsgranskning 

Granskningen har skett i samarbete med MLA i Trollhättan stad. Vi har granskat varandras 

verksamheter med hjälp av upprättad checklista. 

Före besöken har vi läst igenom varandras rutindokument och kommit med kommentarer om vi hittat 

några fel eller tveksamheter i dessa. 

Granskningen gjordes under oktober och november månad. 

Granskningen visar att de rutindokument och generella ordinationer som behöver finnas är upprättade. 

Rutinerna bedöms uppfylla kraven för HSLF-FS 2017:37. 

Bortsett från öppningsdatum saknades på ett par produkter var granskningen utan anmärkningar. 

 

Egenkontroll logoped 

Egenkontroll genomfördes 21-11-01. Logopedgruppen kontrollerade gemensamt en av var och en av 

logopederna dokumenterad konsultation. För två av logopederna granskades även en kartläggning 

vardera. Gruppen kan konstatera att all väsentlig information fanns dokumenterad 

och ärendegången gick att följa. Gruppen är dock inte konsekventa i användandet av kontaktyp även 

om rätt dokumentationsmall använts.    

 

Egenkontroll psykolog 

Ingen riktad egenkontroll under 2021. 
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Avvikelser/händelser och vårdskador 

Inkomna avvikelser 2021 

Det har skett en ökning av antalet avvikelser. I år inkom totalt 28 stycken att jämföra med 2019 då 10 

avvikelser (ovanligt få) rapporterades och 15 interna under 2020. MLA uppmuntrar till 

avvikelserapportering eftersom utredning av avvikelser och eventuella åtgärder som vidtas för att 

förhindra att samma sak händer igen är ett sätt att höja kvalitén i verksamheten.   

 

Sammanställning av inkomna avvikelser 2021 

 

inlämnat 
 av 

område vad hände 
åtgärd 

utöver den händelseanalys som 
görs i samtliga fall 

psykolog 
8 st 

doku- 
mentation 

utredning dåligt dokumenterad Om aktuell persona kommer 
tillbaka i tjänst efter 
 lång sjukskrivning vidtas 
åtgärder då. 
Två av eleverna har gjort om 
utredningen. 

utredning dåligt dokumenterad 

utredning dåligt dokumenterad 

utredning dåligt dokumenterad 

utredning dåligt dokumenterad 

utredning dåligt dokumenterad 

strimlat testprotokoll 
Ny personal ska informeras 
bättre  
om rutiner 

inbrott, uppbrutet skåp 
Skaffar värdeskåp med kodlås att  
förvara nycklar i 

skol- 
sköterska 

20 st 

doku- 
mentation 

post legat länge i annans fack information till rektor, 
specialpedagog,  
administratörer 

post legat länge i annans fack 

post öppnad av vik.rektor 

ej noterat inflyttad elev 
förbätringar gjorda i 
journalsystemet  

läst in enkäter i journal för en annan  
skola/skolsköterska 

tydligare rutiner och information 

dokument i fel akt felet rättats till 

felaktigt inkomna journaler  extern avvikelse till avsändaren 

felaktigt inkomna journaler  

pappersakt försvann vid överlämning (2 fall) återfanns innan åtgärd hann 
vidtas pappersakt försvann vid överlämning (2 fall) 

vacc- 
ination 

gett utgånget vaccin kontakt med tillverkare mm 

gett MPR-vaccin till redan vaccinerad inflyttad 
elev 

Information till familjehem 

ej dokumenterat att  vaccin getts Kontroll att elev fått vaccinet  

blodtrycksapparat på villovägar Info till annan personal på skolan 
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medicin- 
teknik 

kylskåp översvämmat och ej nollställt max/min 
temp efter förhöjd temperatur 

Bytt dörr i kylskåpet. Info till 
berörd om rutiner och 
återställning 

admin 
elev med ofullständigt personnr fått  
journal för fel kön 

Korrigerar 

vård & 
behandling 

missat att kalla på nytt efter avbokat  
hälsobesök 

rutiner tydligörs.  
Ny funktion, checklista, i 
journalsystemet minskar risken missat att kalla nyinflyttad elev till 

 hälsobesök 

brev från ortoped med fråga varför  
elev ej remitterats 

Samverkat i utredning med 
Fridaskolan där eleven gått mest 

 

Ingen av avvikelserna har varit av allvarlig grad och har inte medfört någon anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg. De sex fallen av bristande dokumentation av psykolog på grundskolan bedöms 

som måttlig till betydande grad. 

 

Avvikelser logopedverksamhet 

Under läsåret är det fem ansökningar om logopediskt stöd som inte meddelads logopedgruppen enligt 

rutin. Dessa ansökningar uppmärksammas av specialpedagog eller logoped 1–3 månader efter att 

ansökan lagts in. Dessa läggs ej in i avvikelsesystemet då det är lärare eller rektor och inte hälso- och 

sjukvårdspersonal som begått misstaget. Likväl försöker vi vidta åtgärder för att det inte ska inträffa 

igen. Skrivs ej in i avvikelsesystemet då det inte är hälso- och sjukvårdspersonal eller sådan 

verksamhet som gör misstaget att ej meddela. 

 

Utebliven remissbekräftelse från logopedmottagningen NU-sjukvården. Ansvarig logoped kontaktar 

då logopedmottagning som verbalt bekräftar att remissen är mottagen och att orsaken till utebliven 

remissbekräftelse ska följas upp. Uppföljningen återkopplas aldrig men remissvar inkommer.   

  

Det sker en personuppgiftsincident i Prorenatas meddelandefunktion. Anmälan 

upprättas och anteckningar tas bort.   

 

Klagomål och synpunkter 

Inga inkomna klagomål 

 

Samverkan 

Elevhälsans medicinska del (EMI): 

 Deltagande i lokal närsjukvårdsgrupp Barn och unga 

 Acrius rehabmottagning – försök till uppstart av gruppverksamhet för överviktiga elever 

 Kontakt med Närhälsan, BUM, Hab, BUP med flera i enskilda ärenden 

 Samverkan med smittskyddet kring covid-19 

 Samverkat med BUP kring nya remissrutiner 

 MLA och skolläkarnätverk inom Fyrbodal 

 Frågor relaterat till pandemin har skett i samverkan mellan MLA, kommunal hälso- och 

sjukvård och vårdcentraler. 
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Samverkan med BUP kring elever som medicinerar fungerar inte enligt överenskommelse. Andra 

kommuner ser samma problem och frågan lyftes till vårdsamverkan Fyrbodal redan 2020 men har inte 

behandlats där. MLA hade möte med sjuksköterskorna på BUP under våren. BUPs sköterskor var nya 

och tog till sig information. Tyvärr har en fortsatt problematisk personalsituation och 

omorganisationer samt insats att korta utredningskön under sommaren lett till att rutinen inte efterlevs 

under hösten. MLA-nätverket arbetar vidare i frågan. 

Tillsammans med BUP-mottagningen i Uddevalla har vi tagit fram en ny remissrutin. 

Samverkan med vårdcentraler har stärkts genom samarbetet vid gurgeltestning i smittspårningssyfte på 

skolorna och vid covid-vaccinationerna av 12 – 15-åringar. 

Psykologer: 

 Kontakt med BUP i individärenden. För gymnasiets del även vuxenpsyk. 

 

Logopeder: 

 Under terminsstart hösten 2021 genomfördes telefonmöte med logopedmottagningen NU-

sjukvården med syfte att inhämta information om blivande förskoleklasselever.  

 Kontakt har tagits med habiliteringen, BUP och NP-teamet i de fall där 

informationsinhämtning/överföring varit av värde 

 

Intern samverkan 

Samverkan sker internt mellan elevhälsans professioner men är något som kan förbättras ytterligare. 

Skolsköterskorna samverkar över verksamhetsgränserna då grundskola och gymnasium har 

gemensamma professionsmöten.  

Psykolog från grundskolan används vid bedömningar av underlag för mottagande i 

gymnasiesärskolan. 

Inom kommunen sker samverkan även med personer/verksamheter från andra förvaltningar, 

exempelvis Folkhälsostrateg och socialtjänstens olika verksamheter. 

 

Elever och närståendes delaktighet 

 

Patienterna/eleverna och deras närstående/vårdnadshavare har inte erbjudits möjlighet att medverka i 

patientsäkerhetsarbetet på något strukturerat sätt.  

Samverkan sker med elever och vårdnadshavare för att förebygga vårdskador främst genom kontakt 

via personliga besök, telefon eller brev, i samband med hälsobesök, vid vaccinationer och utredningar. 

 

Riskanalys 

 

Risker relaterade till patientsäkerhet bedöms vara de samma som identifieras tidigare år. Få stora 

förändringar gällande organisation, metoder eller produkter har skett som kan påverka riskerna. Enda 

sådan större förändring är att vi införde digitala medgivanden för vaccination och samtycke till 
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dataöverföring till elevhälsodatabasen. Även pappershantering, som vi tidigare hade, innebär risker för 

förväxling och misstag. Det som tillkommer är risken för dataintrång. 

Vid ändringar inom journalsystemet eller dokumentationsrutiner görs riskbedömning. Vidare bedöms 

risk för upprepning vid varje rapporterad avvikelse eller personuppgiftsincident. Två gånger per år 

analyseras de risker som identifieras i sammanställning av inkomna avvikelserapporter och till följd av 

avvikelserna genomförda händelseanalyser.  

Att en dokumentationsskyldig personal inte skulle dokumentera är inget vi bedömt skulle hända. I år 

ser vi i avvikelserna att det hände. Så utebliven dokumentation är en ny risk att ta med i våra analyser. 

Åtgärder vidtas för att snabbt kunna upptäcka den typen av brister. 

 

Systemförvaltare för ProReNata ansvarar för riskanalyser vid förändringar i journalsystem samt 

kontroller av loggar i journalsystemet. Systemförvaltare och MLA samarbetar i 

informationssäkerhetsfrågor och patientsäkerhetsfrågor där personuppgiftshantering och journalsystem 

berörs. 

 

Risken att allvarliga vårdskador ska inträffa i framtiden bedöms som låg. 

 

Logopeder  

En ny rutin för ansökningar upprättades under hösten 2021 där ansökan kopplas till ärendet ” 

Logopediskt stöd”. Under en övergångsperiod som förväntas fortsätta även under 2022 inkommer 

ansökningar både via ärende och meddelande.  

 

Det föreligger fortsatt en risk att ansökningar om logopediskt stöd inte når logopedgruppen på grund 

av att ansvarig för ansökan inte informerar logopedgruppen samt att logopedgruppen inte ännu har 

arbetat in rutin för att bevaka nya ärenden i journalsystemet.  
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården 

 

Elevhälsans informationssäkerhetsarbete 2021 

Barn och elevhälsan har nu arbetat drygt tre år i verksamhetssystemet Prorenata journal. 

Driftsättningen skedde 2018-04-09. Prorenata är en webbaserad tjänst. Uddevalla kommun är därmed 

inte själva ansvariga för drift och underhåll av programmet utan det sköts externt av Prorenata. 

Säkerhetsarbetet från leverantörens sida är väl genomtänkt och dokumentation kring arbetet finns. 

Under 2019 började Prorenata flytta sina servrar till svenska företag som lagrar sin data i Sverige. 

Sedan maj 2021 finns all Prorenatas verksamhet och även samtliga underbiträdens verksamhet på 

servrar placerade i Sverige.  

I samband med upptäckten under december 2021 att loggningsplattformen Apache Log4j har en 

kritisk sårbarhet, har extra kontroll av Prorenata gjorts. Denna visade att varken Prorenata eller deras 

komponentleverantörer använder Java och är därmed inte påverkade av problemen kring 

loggningsplattformen. 

Systemet och dess funktioner utvecklas hela tiden. Inför de förändringar som initieras av 

systemförvaltaren, och där det behövs, görs alltid en riskanalys. 

 

Rutin för likvärdig dokumentation i Prorenata 

Införandet av Prorenata innebar ett nytt arbetssätt där dokumentationen om barnet/eleven stärks. 

Systemförvaltare och MLA har sett ett behov av fortbildning för rektorer och elevhälsopersonal kring 

vad som ska dokumenteras och hur dokumentationen bör formuleras. Detta behov konstateras även i 

patientsäkerhetsberättelsen samt i förvaltningens internkontroll.  

Under hösten 2021 slutfördes ett större arbete med att ta fram riktlinjer för dokumentationen i 

Prorenata; Rutin för likvärdig dokumentation i Prorenata. Dokumentet, som är i digital form, är 

publicerat på en yta som alla användare av systemet har tillgång till. Det innehåller förutom riktlinjer 

och principer för dokumentationen även förtydliganden av vad som ska dokumenteras och hur 

dokumentationen bör formuleras, beskrivningar av systemets funktioner och manualer till processer 

kopplade till dokumentationen, samt länkar till relaterad information. Dokumentet är framtaget av en 

arbetsgrupp bestående av systemförvaltaren och representanter för de olika verksamheterna som 

använder systemet. 

Systemförvaltaren har under hösten 2021 träffat de olika professioner som använder Prorenata för att 

informera om rutindokumentet, dess innehåll och de principer för hur dokumentation ska ske som nu 

tagits fram. Även andra fortbildningsinsatser har skett under året, men behöver fortsatt arbetas med.  

 

Behörigheter 

I Prorenata har användaren endast tillgång till de förskolor/skolor som behövs för att lösa sitt uppdrag. 

Skulle behov av fler förskolor/skolor uppstå, kontaktar användarens chef systemförvaltaren för att 

ytterligare tilldelning ska kunna ske. Behörighet kan ges i två nivåer; en grundbehörighet och inom 
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denna en eller flera tilldelade skolor. Detta tillämpas för användare som i sin tjänst behöver behörighet 

till många skolor, men som har ett fåtal skolor i sitt dagliga uppdrag. Besöksloggar på elever utanför 

de Tilldelade kontrolleras vid loggkontrollerna. Det går inte att tilldela behörighet på individnivå, 

enbart på enhetsnivå. 

En användare som inte loggat in på 60 dagar blir automatiskt inaktiverad i systemet, och måste 

kontakta systemförvaltare för att kunna logga in igen. Detta som en säkerhetsåtgärd, dels på grund av 

att Prorenata ännu saknar koppling till kommunens AD, dels på grund av att systemförvaltare inte 

alltid får besked om att användare avslutat sin anställning. Arbete med att sätta upp en koppling mot 

kommunens AD påbörjades under hösten 2021, testning av funktionen pågår. Arbetet var planerat 

under 2020 men blev fördröjt på grund av Covid-19. 

 

Loggkontroller 

Loggkontroller har genomförts vid två tillfällen under våren och två tillfällen under hösten, via 

stickprov ur journalsystemet Prorenata. En till två användare per profession valdes slumpvis ut och 

granskades vid vartdera tillfället. Av cirka 12 500 kontrollerade loggar var det 55 som följdes upp. 

Inga otillåtna överträdelser har kunnat påvisas. 

 

Personuppgiftsincidenter 

Säkerhetsmässigt i Uddevalla kommun har det inträffat incidenter där det uppmärksammats att 

personal dokumenterat på fel elev i journalsystemet, eller bifogat en fil gällande annan elev i 

journalen.  

Vid ett tillfälle har digitalt besvarad elevhälsoenkät förts in i journal på fel elev. Orsaken till detta var 

att en annan elevs mejladress fanns som kontaktuppgift på eleven i det elevadministrativa systemet. 

Dessa kontaktuppgifter förs via dataöverföring till Prorenata, och används vid kommunikation till 

elever. När svaren förs in i journal går de automatiskt till den journal varifrån länken skickats.  

Vid ett tillfälle har det upptäckts att en elev med tf-nummer fått felaktig kontrollsiffra vid registrering i 

elevregistret, och därmed visas fel könstillhörighet i Prorenata. Rättelse har skett och rutinerna för de 

handläggare som manuellt skapar dessa identiteter ses över. 

Dessa incidenter har rättats till genom att systemförvaltaren eller användaren själv strukit 

anteckningen, angett anledning till strykningen, dokumenterat i rätt journal och anmälan om 

personuppgiftsincident har gjorts.  

Kunskapen om att dessa incidenter ska anmälas som personuppgiftsincident till kommunens 

dataskyddsombud har blivit större bland användarna av Prorenata, och antalet anmälningar av 

personuppgiftsincidenter kopplade till Prorenata har därför ökat under åren. Dock finns det skäl att 

misstänka att fler borde ha gjorts. E-tjänsten sattes upp under 2020, tidigare gjordes anmälan i 

blankettform. Det finns därför finns ingen lättillgänglig statistik från tidigare år att jämföra med. 

Under 2021 gjordes 14 anmälningar om personuppgiftsincident via kommunens e-tjänst för detta, 

siffran för 2020 var 12. Av 2021 års anmälningar handlade samtliga utom 1 om att dokumentation 

gjorts i fel persons journal, mänskliga faktorn uppges som orsak.  
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Avvikelser 

Systemet är inställt så att det efter 15 minuters inaktivitet blir låst, kontakten till servern bryts och 

användaren lotsas till en sida som kräver lösenord för åtkomst till systemet och kontakt med servern på 

nytt. Ibland fungerar inte omlotsningen till lösenordssidan, systemet ser ut att vara aktivt och först när 

användaren vill spara dokumentation kommer felmeddelande om att kontakten med servern är bruten. 

Det har vid några tillfällen hänt att användare inte observerat dessa felmeddelanden med följden att 

dokumentation gått förlorad. Prorenata har vid ett par tillfällen försökt återställa dokumentation, bland 

annat genom en fullständig databasåterställning, men det har inte gått att återskapa den förlorade 

dokumentationen. Systemförvaltaren har informerat användarna om problemet för att undvika att det 

händer igen.  

Det har vid ett par tillfällen hänt att en orosanmälan som fildelats till Socialtjänsten inte kommit fram. 

Däremot har det automatiska mejlet till mottagaren om att en fildelning skett gått fram, så 

socialtjänsten har tagit kontakt och anmälan har kunnat fullföljas. Sedan tidigare finns rutin att 

ansvarig för fildelningen senare samma dag eller nästkommande dag följer upp att den delade filen 

öppnats av mottagaren. 

Under året uppmärksammades att det förekommer att psykologutredningar som kommer in externt till 

skolor skannas in i elevakt, och därmed blir synliga utöver sekretessgränser och över lång tid. Rutiner 

för hur dessa utredningar ska hanteras finns och användarna påminns återkommande på olika sätt. 

 

Från hösten 2021 kan eleverna besvara hälsoenkäter digitalt. Elevsvaren landar på en yta i Prorenata 

som är gemensam för skolsköterskorna, varifrån svaren sedan journalförs på respektive elev. Vid 

några tillfällen har skolsköterska läst in enkäter i journal för annan skola/skolsköterska.  

 

För varje avvikelse som inträffat bedöms sannolikheten för upprepning och vilka konsekvenser de 

skulle kunna innebära. Beroende på utfall av denna bedömning vidtas vid behov olika åtgärder för att 

minska risk för upprepning. 

 
 

Driftsstörningar 

Under året har det vid några tillfällen förekommit driftsstörningar. Oftast yttrar sig dessa så att 

systemet blir långsamt att arbeta i, ibland blir användare utloggade. Främst under våren hade systemet 

prestandaproblem, men efter att de utökat sin serverkapacitet har detta inte varit lika frekvent under 

hösten. Ibland beror driftsstörningarna på att kommunens nätverk är hårt belastat, eller att 

signalstyrkan vid trådlöst arbete är för svag, vilket yttrar sig på samma sätt.  

I samband med systemuppgradering i mars var systemet otillgängligt under en hel förmiddag, 

beroende på att nya funktioner innehöll prestanda-flaskhalsar. Prorenata har rutiner för att testa alla 

uppdateringar innan release för att undvika att detta ska inträffa.  

I Prorenata finns en funktion för direktskanning från nätverksskrivare, som möjliggör att material 

skannas direkt till journal utan att behöva ta omvägen via användarens mejl. Funktionen kräver att 

speciell programvara installerats på datorn och används främst av skolsköterskorna. Under hösten 

bytte kommunen leverantör av skrivare, och i samband med detta låg direktskanningsfunktionen under 

flera veckor nere. Detta ledde till stor arbetsbelastning på skolsköterskorna eftersom de skannar 

mycket inkommande dokument, framför allt i samband med läsårsstart. 
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Att systemet är otillgängligt medför stora problem för våra användare, speciellt för gruppen 

skolsköterskor som dokumenterar en stor del av sitt arbete i systemet. Rutiner för att säkerställa 

dokumentation när journalsystemet ligger nere finns i elevhälsans ledningssystem. 

Systemet har under de år vi använt det blivit känsligare för störningar orsakade av cachad information 

som ligger kvar i webbläsarens historik. Användarna har fått lära sig att med jämna mellanrum göra en 

hård omladdning av webbläsaren, rensning av webbläsarens historik, för full funktionalitet. 

 

Byte av elevadministrativt system 

Under hösten 2021 genomfördes byte av elevadministrativt system, som är det system som förser 

Prorenata med grunddata, så som barns/elevers enhetsplaceringar, personuppgifter och 

kontaktuppgifter. Föregående system, IST Extens, hade överföring via fil till Prorenata. Nuvarande 

system, Edlevo, har överföring via API. Bytet genomfördes i etapper, förskola och grundskola bytte i 

samband med höstterminsstarten, gymnasiet bytte under vecka 44. I samband med systembytet 

startades även överföring av Vuxenutbildningens elever till Prorenata, eftersom deras anmälningar av 

skador, tillbud och kränkningar gällande elever dokumenteras här.  

Den första etappen av bytet medförde under någon veckas tid att barn/elever inom förskola/grundskola 

var inaktiva i systemet, men dokumentation kunde ändå ske. För personer med mellannamn följde inte 

dessa med vid importen, inte heller barns/elevers eller vårdnadshavares mejladresser. I vissa fall följde 

inaktuella telefonnummer med från Edlevo till Prorenata, och systemförvaltaren för Edlevo har inte 

kunnat få klarhet i varifrån dessa kom. På vissa förskoleenheter saknades en del barn, vilket berodde 

på felaktig registrering i Edlevo. Gymnasiets importer påverkades så att när importen via API från 

Edlevo startade så stoppades även filöverföringen från Extens gällande gymnasiets elever, så att 

klassbyten eller elever som börjat eller slutat inte visades rätt i Prorenata. 

Efter bearbetningar och justeringar fungerade den första etappen av bytet fullt ut efter ungefär en 

månads tid, med undantag av att barn placerade på dagbarnvårdarenheter fortfarande visas som 

inaktiva i Prorenata samt att förskolornas barn inte visas utifrån placering på avdelning. När gymnasiet 

genomförde sitt byte av elevadministrativt system under vecka 44 fungerade överföringarna i stort sett 

som önskat från början. Undantaget var att man behövde justera vilket fält i dataöverföringen som 

Prorenata läser in uppgift om mejladresser ifrån för att dessa skulle vara rätt. 

Bytet av elevadministrativt system har påverkat olika användare olika mycket. För flertalet har det 

inneburit att dokumentation inte fungerat riktigt så smidig som önskvärt, men det har inte medfört 

något hinder för eller förlust av dokumentation. Specifikt för skolsköterskorna som grupp så har det 

medfört ökad risk för fel, eftersom de i högre grad använder mejladresser i kommunikationen med 

främst elever. 

 

Digital signering 

Under 2019 blev det möjligt att lägga till digital signering på en journalanteckning, som syns på 

anteckningens strukturerade utskriftslayout. En handfull dokumentationsmallar har fått denna 

funktion, arbetet fortsätter med att komplettera fler utskriftslayouter. Hösten 2020 gavs behörighet för 

systemadministratör i Prorenata att själv skapa utskriftslayouter till dokumentationsmallar, tidigare 

kunde dessa enbart beställas från systemleverantören. Fortsatt återstår arbete efter införandet att få 
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ordning på alla dokumentationsmallar. Många mallar har fått strukturerad utskriftslayout men inte alla. 

Alla nya utskriftsmallar som skapas får digital signering. 

 

Digitala medgivanden 

Under 2021 skapades funktionalitet i Prorenata att skicka ut länkar till digitala blanketter, som ifyllda 

signeras med Bank-ID innan de skickas in till Prorenata. Från höstterminsstarten har denna funktion 

använts för att hämta in vårdnadshavares medgivanden till vaccination och medgivande till 

överförande av svar från elevhälsoenkäter till Västra Götalandsregionens statistikdatabas. Syftet är att 

minska hantering och skanning av medgivandeblanketter och därmed risken för att dokument skannas 

till fel journal, samt en säkrare kontroll av att den som skrivit under verkligen är vårdnadshavaren. 

 

Digitala elevhälsoenkäter 

Läsåret 20/21 infördes digitala elevhälsoenkäter. Dessa behövde uppdateras av systemleverantören 

inför hösten 2021, vilket drog ut på tiden och innebar att skolsköterskorna inte kunde skicka ut enkäter 

och därmed inte heller genomföra hälsosamtal före slutet av september. När enkäterna var klara hade 

vi istället problemet med felaktiga eller saknade mejladresser till eleverna som beskrivits under byte 

av elevadministrativt system som gjorde att arbetet fick skjutas upp ytterligare. 

 

Anmälan till huvudman 

Tidigare fildelade skolenheterna de ärenden som ska anmälas till huvudmannen till 

nämndsekreteraren, såsom anmälan om kränkning av barn/elev, upprepad eller längre frånvaro inom 

grundskolan, avstängning från frivilliga skolformer. Sedan januari 2021 har dessa fildelningar ersatts 

av att systemförvaltare varje måndag gör ett rapportuttag som sammanställer föregående veckas gjorda 

anmälningar och lämnar vidare till huvudmannen. Detta förenklar processen för användarna och 

minimerar risken att missa att skicka iväg själva anmälan till huvudman.  

 

Nya dokumentationsmappar, roller och ärendetyper i systemet 

Under året har två nya dokumentationsmappar tillkommit; Malögårdens elevboende och TSI-teamet 

Magneten.  

Mappen Malögårdens elevboende används för dokumentation kring boende för elever som har ett 

beslut om LSS och är elever på Uddevalla Gymnasieskola. Denna typ av boende har 

dokumentationsskyldighet. En ny roll skapades i systemet, Boendestödjare. Bara rollen 

Boendestödjare har tillgång till den egna mappen.  

Mappen TSI-teamet Magneten används för dokumentation av insatser kring elever inom ett samarbete 

mellan skola och socialtjänst. För denna dokumentation skapades en ny roll i systemet, TSI-teamet. 

Denna roll har tillgång till den egna mappen där de gör fullständig dokumentation, och till elevakt där 

de gör kortfattade anteckningar med den information om gruppens arbete som övrig elevhälsa behöver 

kunna ta del av. En ny ärendetyp skapades för att samla TSI-teamets dokumentation i elevakt; Tidiga 

samordnade insatser. 
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Från januari finns en ny roll; Handläggare, ärendebegränsning. Denna roll används av handläggare på 

förskolekontoret för att handlägga beslut om utökad tid på förskola eller i pedagogisk omsorg. Rollen 

är avgränsad så att användaren enbart har läs- och skrivbehörighet i de ärenden de tilldelats. Övrig 

information i barn/elevakt har de inte åtkomst till. Detta har möjliggjort att hanteringen av dessa beslut 

hanteras till stor del digitalt inom Prorenata. 

Andra nya ärendetyper som skapats under året: Övrigt ärende, ej elevkopplat som används inom 

förskolan i ärenden på grupp eller enhetsnivå. Förskolan saknade tidigare helt ärendetyp utan koppling 

till individ. Logopediskt stöd för grundskola och grundsärskola, där all dokumentation i processen 

görs. SAMS för dokumentation kring elever som är placerade genom socialtjänsten och där Uddevalla 

kommun har ett uppföljningsansvar. 

Rutinerna för ansökan om tilläggsbelopp för kommunala förskolor och grundskolor har bearbetats så 

att dessa nu sköts helt digitalt inom Prorenata. 

 

Skyddade personuppgifter 

Från hösten 2020 finns barn/elever med skyddad identitet i Prorenata, under separata enheter dit i 

första hand bara rektor, skolsköterska och skoladministratör har behörighet. Rektor kan vid behov 

bevilja att ytterligare medlemmar i elevhälsoteamet får behörighet. Därmed kan även dessa barn/elever 

omfattas av digital journalföring. Spårbarhet av journaler säkerställs härmed. Tidigare förekom det att 

elever på gymnasiet hade dubbla journaler, på grund av att de finns registrerade under alias i 

elevregistret och detta alias automatiskt genererade en journal i Prorenata. Sedan april finns möjlighet i 

Prorenata att spärra enstaka personnummer från importen från elevadministrativa systemet. Därmed 

kunde aliasjournaler tas bort och risken att dokumentation felaktigt görs i aliasjournal försvann. 

 

Funktionsbrevlåda och digitala formulär 

Sedan 2020 finns möjlighet att skapa digitala formulär att användas av personal inom verksamheten 

som inte har tillgång till Prorenata, så att de kan rapportera in uppgifter som ska dokumenteras i 

systemet. Under 2021 har dessa formulär utökats till att även omfatta underlag för frånvaro som kan 

medföra indraget studiemedel samt anmälan om bristande måluppfyllelse för gymnasieelever. Under 

året har Prorenata släppt behörigheten för att skapa och redigera funktionsbrevlådor och digitala 

formulär till systemförvaltare, tidigare fick detta beställas via Prorenatas support. 

 

Framtida projekt för att göra systemet och informationssäkerheten ännu bättre är bland 

annat: 

 Skapa Smarta checklistor, en ny funktion som ger en överblick över vad som är klart och vad 

som återstår att göra på enhets, klass och individnivå. Denna funktion kommer under 2021 att 

sättas upp i första hand för skolsköterskornas basprogram. 

 Skapa mallar i Prorenata för de rektorsbeslut enligt skollag och skol-/gymnasieförordning som 

inte redan finns där. 

 Fortsatt arbete med rutinbeskrivningar och processer som hanteras inom Prorenata 

 Skapa fler blanketter som kan signeras digitalt av till exempel vårdnadshavare. 

 Slutföra AD-koppling (koppling till kommunens katalogtjänst) och därmed samlad 

inloggning. Arbetet är inlett och testning pågår. Under 2022 planeras funktionen bli tillgänglig 

för samtliga användare. 
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 Koppla på läslänkar – Göra det möjligt för icke-användare (t.ex pedagoger som idag inte är 

användare i systemet) att läsa ärenden eller dokument gällande enskilda elever. 

 Fortsatt inventering av behov, och upprättande av fler digitala formulär kopplad till 

funktionsbrevlådor i systemet, så att personal utan systembehörighet kan rapportera direkt in 

till systemet. 

 Skapa medvetenhet hos användare hur dataskärm kan/bör placeras i rummet för att inte 

uppgifter ska bli synlig för obehöriga. 
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Resultat och analys av övergripande mål och strategier för 2021 
 

Uppföljning av verksamhetsmålen för 2021 som angavs i patientsäkerhetsberättelsen för 2020: 

 

 Gymnasiets skolsköterskor skulle delta i skolans arbete med målområden kring ökad närvaro, 

psykisk hälsa och droger vilket också skett. Arbetet har påverkats av pandemin och har inte 

kopplats ihop med övrigt arbete gällande kvalitet och patientsäkerhet inom EMI. En större 

utbildningsinsats har genomförts inom neuropsykiatriområdet under sex halvdagar för hela 

elevhälsan inklusive SYV. 

 Skapa bättre och tydligare rutiner för samverkan med andra vårdgivare. Har skett genom 

remissrutin BUP 

 Elevhälsoplan för grundskolan ska färdigställas. Den är klar men inte implementerad. 

 Få ut första omgången statistik ur regiongemensamma elevhälsodatabasen. Samtliga 

skolsköterskor ska ha gjort analys av detta och analysen ska ha lyfts till elevhälsoteamet. 

Statistikverktyget blev klart så sent att statistik ej kunde tas ut innan sommaren vilket var en 

missräkning. Vi valde då att inte heller följa upp i vilken grad skolsköterskorna analyserat och 

återkopplat. Några skolsköterskor har tagit ut statistik på det gamla sättet ur 

journalprogrammet. 

 MLA fortsätter arbetet att komplettera ledningssystemet med de rutiner som ännu saknas, 

främst inom områdena samverkan, SIP, medicinsk yrkesvägledning och specifika 

hälsoproblem. Ett antal nya rutiner har färdigställts och andra har reviderats under året. 

 Egenkontroll avseende hälsosamtal. Genomfördes ej på grund av att frågor relaterade till 

pandemin tagit för mycket av tiden för MLA 

 Logopedgruppen avsåg titta på vilken evidens som finns för olika insatser och utifrån det styra 

vilka insatser som ska göras och sätta upp mål. Evidens för logopediska insatser utifrån 

uppdraget har setts över och logopedgruppen kan konstatera att arbetet genomförs 

evidensbaserat i den mån det är möjligt utifrån befintliga resurser.  

 Logopeder avser att se över möjlighet att fånga barnen tidigare relaterat till utfall på 

kartläggning enligt läs- och skrivplan.  

Kompetensutveckling för kommunens pedagoger för årkurs F-3 med fokus på läsutveckling 

har genomförts. Arbetet kopplades till kommunens läs- och skrivplan och syftade till att ge 

pedagogerna ökad kunskap för att tidigt identifiera samt förebygga lässvårigheter. Genom läs- 

och skrivplanens implementering upplever logopedgruppen att det i större uträckning 

förekommer diskussion kring kartläggningsresultat i samband med konsultation på 

individnivå.  

 Psykologerna tittar på om beställda utredningar relevanta att göra. Hur många utredningar 

genomförs och vad blir resultatet. Antal utredningar och andelen av dessa som får diagnos 

intellektuell funktionsnedsättning följs. Gymnasiet signalerar att de gör fler utredningar, vilket 

ju blir sent, på elever från Uddevalla i jämförelse med elever från andra kommuner som då i 

högre grad blivit utredda på grundskolan. Vi avser titta vidare på detta under kommande år. 

 Fortsatt kvalitetsarbete i KSU (psykologerna). Säkerställa att kvalitetssäkring genomförs på 

samtliga utlåtanden. Fortsatt löpande kvalitetsarbete kring utredningsförfarande. Detta arbete 

haltar lite på grund av sjukskrivningar och vakanser inom professionsgruppen. Det omfattar i 

dagsläget inte heller de utredningar som görs av gymnasiets externa psykologer. 

 Kvalitetsberättelse för 2021 ska presenteras tydligare med statistik och siffror. Görs till viss 

del men kan förbättras ytterligare till nästa år. Har ändrat upplägget lite i år utifrån struktur, 

process och resultat. 
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Kvalitetsarbete övrigt  

Kvalitetsarbete ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och uppföljning av detta utförs av MLA. 

Enhetscheferna för elevhälsa på grundskolan respektive gymnasieskolan leder övrigt kvalitetsarbete.  

Uppföljning och utvärdering av informationssäkerhetsarbetet görs till största del av systemförvaltaren 

för elevhälsans journalsystem. MLA och systemförvaltare samarbetar med varandra och med andra 

berörda parter då så är befogat. 

Kvalitetshöjande insatser genom kompetensutveckling har varit begränsade 2021. Främst har det varit 

digitala föreläsningar som gått att ta del av under detta pandemiår. Internt har kvalitet på 

hälsosamtalen fortsatt varit en aktuell fråga som diskuterats på professionsmöten. 

För elevhälsan bedrivs kvalitetsarbete på flera nivåer. MLA ansvarar för uppföljning och förbättringar 

av kvalitet i den del som handlar om efterlevnad till Hälso- och sjukvårdens styrande dokument. 

Enhetscheferna för elevhälsa på grundskola respektive gymnasiet bedriver kvalitetsarbete tillsammans 

med sin personal och står för kopplingen till skolornas systematiska kvalitetsarbete. Skolsköterskor 

och kuratorer som är placerade på skolenheter arbetar tillsammans med rektorer kring kvalitet i det 

lokala elevhälsoarbetet. Systemförvaltaren för journalsystemet är också en viktig person i 

kvalitetsarbete på flera nivåer. 

Skolsköterskornas uppdrag utförs generellt med god eller mycket god kvalitet. Fåtal mindre 

kvalitetsbrister kan ses sporadiskt. Basprogrammet genomfördes under läsåret 20/21 men rutinerna 

kunde inte följas helt då vårdnadshavare ej var välkomna in i skolans lokaler på grund av pandemin. 

Vi har hög vaccinationstäckning och kan konstatera att även pojkarna i hög grad tackar ja till hpv-

vaccination.  

Under läsåret 2021 har fokus för logopederna legat på att genomföra konsultationer och 

kompetensutveckling. Klassrumsobservationer har genomförts i den mån det har varit möjligt utifrån 

pandemin.  

 

Sedan april 2020 till september 2021 har en av logopederna varit föräldraledig och inte ersatts med 

vikarie. Väntetiden för alla typer av insatser har därmed ökat. Det har resulterat i att många språkliga 

kartläggningar på individnivå nu ligger väntande. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 17 väntande 

kartläggningar varav den som väntat längst har väntat sedan mars 2021. Logopedgruppen har ett 

kraftigt ökat inflöde av ansökningar om stöd. Under året 2021 ökade antalet ansökningar med 56% 

jämfört med året innan.    

 

Under året har ett samarbete med grundskolans utvecklingsenhet pågått vilket resulterade i en 

kompetensutvecklingsdag för pedagoger med fokus på läsinlärning. Arbetet har kopplats till 

kommunens läs- och skrivplan och logopedgruppen har också sammanställt ett kompendium för 

pedagogerna att inspireras av i sitt fortsatta arbete.  
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Övergripande mål och strategier för 2022 

 Gymnasiets skolsköterskor arbetar med målen i gymnasiets elevhälsoplan:  

o Närvarofrämjande arbete 

o Fortsatt arbete med HBTQI för att utbilda all personal med medel från Hälsopolitiska 
rådet  

o Den stora fortbildningsinsatsen kring neuropsykologiska funktionsnedsättningar ska 
fortsätta och involvera pedagoger 

o Likvärdig dokumentation i Prorenata 

 Skapa bättre och tydligare rutiner för samverkan med andra vårdgivare.  

 Elevhälsoplan för grundskolan ska implementeras. Strukturerat arbete i enlighet med planen. 

 Egenkontroll avseende hälsosamtal.  

 Införande av ”smart-checklista” för skolsköterskorna i prorenata 

 Kompetensutveckling för skolsköterskorna på grundskolan inom omvårdnad och det 

salutogena perspektivet 

 Förbättrad uppföljning av utfall av psykologutredningar samt tydligare sammanställning och 

analys kring utredningsbehov på gymnasienivå 

 Komma igång med statistikverktyget från regionens elevhälsodatabas och strukturera upp vem 

som ska ta del av statistiken, hur den ska presenteras och hur den ska användas 

 Logopedgruppen har som mål att 

o skapa rutiner för att minimera risken att ansökningar om logopediskt stöd inte når 

fram.  

o under våren 2022 att genomföra väntande kartläggningar i syfte att kartläggningar 

fortsättningsvis ska kunna genomföras inom rimlig tid.   

o genomföra intern kompetensutveckling genom gemensamma litteraturstudier i syfte 

att möta skolornas behov inom området social kommunikation.   

o under 2022 erbjuda digital kompetensutveckling gällande tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) då detta inte kunnat genomföras under 

pandemin.  

 

Professionsgrupperna har varit delaktiga i framtagande av nya mål för 2022. 
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Funktionsprogram Uddevalla grundskola 

Bakgrund - om funktionsprogrammet 
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän! Allt fler upptäcker Uddevalla som en 

attraktiv plats att bo och leva i. Kommunen växer stadigt och har idag cirka 58 000 invånare. 

Uddevalla har med sin placering vid hav, skog och fjäll en omväxlande och vacker natur. 

Handeln är stark och kommunen har ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och 

samverkan.  

 

De kommande åren behöver Uddevalla bygga nya grundskolor. Funktionsprogrammet för 

grundskolan beskriver den pedagogiska verksamhetens behov och krav vid nybyggnation. Det 

ska användas i byggprocesserna för att skapa likvärdighet och ökad effektivitet vid samverkan 

mellan “processens parter” såsom skola, samhällsbyggnad, arkitekt och byggföretag. 

Funktionsprogrammet måste vid alla byggnationer kompletteras med andra dokument såsom 

lokalprogram1 samt ta hänsyn till andra lagar och riktlinjer. 

 

Utgångspunkten i funktionsprogrammet är att skapa bästa möjliga skola för den enskilda 

eleven. Skolans lokaler ska ge fysiska förutsättningar för lärande, social interaktion, trygghet 

och hälsa. Den utformning av skola som vi beskriver i funktionsprogrammet utgår från att vi 

fortsätter bygga skolor med hemområden2 och att lärarna organiseras i arbetslag. 

Lärandesituationerna behöver anpassas efter den enskilda eleven, gruppens behov och dess 

förutsättningar. 

 

Detta program är uppdelat i två delar där ena delen beskriver Skolhusets kvalitéer. Detta 

avsnitt är en allmän beskrivning av miljöerna ur ett tillgänglighetsperspektiv och hur de ska 

upplevas av brukare och gäster. Den andra större delen är en beskrivning om vilka ytor och 

rum som måste finnas och hur de ska utformas. Vilka ytor som är gemensamma, till för 

eleven eller för annan funktionalitet som exempelvis vaktmästeri eller kök. När vi kommer till 

avsnittet Gemensamma utrymmen läses detta som att läsaren var på besök på skolan där man 

rör sig från entrén in genom lokalerna. 

  

                                                      
1 Lokalprogrammet innehåller detaljer såsom rumsfunktioner, ytor och andra detaljer, se bilaga 1 och 2.  
2 Se sid 13 
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Funktionsprogram Uddevalla grundskola 

Skolhusets kvalitéer 
Det finns idag kunskap om och medvetenhet kring att beroende på vad vi vill uppnå i det 

pedagogiska arbetet, med fokus på elevernas lärande och utbildning, så använder vi olika 

miljöer och verktyg. Det innebär att undervisning och lärande idag även bedrivs utanför 

klassrummet, i grupprum, arbetstorg, ateljéer och i utemiljön. Fritidshemmens verksamhet är 

också en integrerad del av skolan vilket ställer särskilda krav på lokalerna. 

 

Viktiga kvalitéer som styr de pedagogiska förutsättningarna i skolhuset är materialval, 

ljusinsläpp och rumsliga proportioner.  

Flexibilitet 

Flexibilitet är ett ledord för alla Uddevalla grundskolors lokaler som nybyggs eller tillbyggs. 

Det innebär att lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet men också över tid. 

I vardagen innebär det att man ska kunna använda samtliga lokaler till en mängd olika 

funktioner. Detta för att en modern skola kräver detta, men också för att beläggningsgraden av 

skolans samtliga rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både kan 

arbeta enskilt, i grupp eller i projekt då det krävs. 

När det gäller flexibilitet över tid måste skolan kunna ställa om sin verksamhet utifrån antalet 

elever samt vilken pedagogik skolan riktar in sig på. Rent praktiskt ska vi därför sträva efter 

att inte ha bärande innerväggar eller ha avlopp och vatten sticka upp mitt i lokalerna. Om 

barnkullar minskar över tid ska lokalerna även kunna användas till annan extern verksamhet. 

Alla lokaler ska dessutom ha tillgång till adekvat utrustning för digitalt arbete och lärande 

samt wifi. 

Material 

En skolbyggnad ska vara hållbar ur ett livscykelperspektiv och därför uppfylla högt ställda 

tekniska krav, tåla slitage och solljus, hindra brandspridning, dämpa ljud, isolera mot 

vinterkylan, inte kosta för mycket eller avge skadliga emissioner3.  

 

En skola består av mängder av olika sorters material. Dessa har en stor inverkan på den 

upplevda trivseln i rummet. Barn och vuxna upplever rummet med alla sinnen. Ögonen ser 

former, ljus och färg, våra fötter känner om golvet är hårt eller mjukt och ljudet som når 

öronen förändras av hårda eller mjuka material och rummets höjd. Värmestrålningen som når 

vår hud blir olika vid en solvarm trävägg eller en kall källarvägg av betong.  

Det är viktigt att både färg, form och materialval samspelar för att skapa en trygg och 

utmanande lärmiljö. 4 

 

 

                                                      
3 Kemiska ämnen som avges från material, från produkter eller processer. 
4 Här finns lagar och kommunens riktlinjer att följa.  
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Funktionsprogram Uddevalla grundskola 

Rumsliga proportioner 

I Uddevalla grundskolors lokalprogram5 redovisas rummen i minsta användbara 

kvadratmeter. Förutom att titta på själva ytmåttet bör vi också beakta de rumsliga 

proportionerna. Ett mer kvadratiskt rum upplevs ofta som lugnare och mer användbart än ett 

mer avlångt. Samtidigt kan variation mellan rummen vara bra för verksamhetens flexibilitet. 

Stora rum med högt i tak kan blandas med mindre, mer intima rum, med lägre takhöjd. Man 

kan med fördel också dela av stora rum med vikväggar, detta möjliggör en flexibilitet mellan 

det stora och mindre rummet. Skolor är ofta komplexa byggnader och kan vara svåra att 

orientera sig i. Utformningen styr möjligheten att överblicka och byggnadens begriplighet. Att 

som besökare hitta dit man ska är av största vikt. En tydlig entré varifrån man kan orientera 

sig i byggnaden är därför viktigt. Här bör även finnas en tydlig schematiska bild av skolans 

lokaler samt var viktiga funktioner finns. Detta underlättar även skolans säkerhetsarbete. 

Ljus 

För att skapa de bästa arbetsmiljömässiga förutsättningarna finns det tydliga normer kring 

ljusstyrka och tillgång på dagsljus. Förutom att dessa krav ska uppfyllas är det av största vikt 

att även dagsljusets kvalité uppmärksammas. Tillgång till dagsljus och att kunna titta ut har 

stor betydelse för verksamhetens kvalité samt hur en byggnad uppfattas. En smalare byggnad 

ger ett bättre och jämnare ljusinflöde medan en mer kompakt byggnad ger sämre och mer 

ojämnt fördelat ljus. 6 

Tillgänglighet 

Fysisk och psykosocial funktionsvariation 

Funktionsnedsättning som vi idag betecknar funktionsvariation kan till exempel vara nedsatt 

rörelse-, syn- eller hörselförmåga. Dessutom har vi i våra lokaler individer med andra besvär 

som vi måste ta hänsyn till när det gäller tillgänglighet. Detta kan exempelvis vara ett 

psykosocialt handikapp. Detta kan leda till brister i orienteringsförmåga som kan försvåra vid 

till exempel en utrymning7. Personer med funktionsvariation ska kunna använda de 

arbetsplatser hen arbetar i samt andra platser som man behöver besöka under skoldagen. Ett 

inkluderande synsätt skall råda. Vikt behöver också läggas på utomhusmiljön i form av 

belysning och tillgänglighet till lekutrustning.  

 

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga innebär främst att det ska vara möjligt 

att förflytta sig självständigt och säkert i skolmiljön. Golvbeläggningen bör vara plan och fast, 

rullstolsramp eller hiss kan behövas. Handikapptoaletter och automatiska dörröppnare ska 

finnas. 

 

Skollokalernas planlösning, formgivning, akustik, möblering och inredningsmaterial är av stor 

betydelse för orienteringsförmågan. Det är viktigt med väl genomtänkt skyltning, färgsättning 

                                                      
5 Lokalprogrammet innehåller detaljer såsom rumsfunktioner, ytor och andra detaljer, se bilaga 1 och 2. 
6 Här finns riktlinjer som ska följas, se lokalprogram bilaga 1 och 2. 
7 Se sid 7 
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och belysning. Det är lämpligt att speciellt markera utstående föremål och ordna med god 

ljuskontrast. För att underlätta för personer med nedsatt syn ska man markera dörrar och 

nivåskillnader med kontrasterande färger. Enkla och tydliga samband mellan lokalerna gör det 

lättare att orientera sig. Bra belysning är av vikt. 

 

En låg nivå på bakgrundsbuller underlättar för personer med nedsatt hörsel. För att uppnå det 

kan man välja möbler och inredning som både minskar uppkomsten av störande ljud och 

efterklangstiden, det vill säga som snabbare dämpar de ljud som uppstår. Man kan dessutom 

begränsa uppkomsten av ljud genom att använda tyst teknisk utrustning. Vid val av material 

är det viktigt att inte andra problem uppstår. Till exempel kan textilier och heltäckande mattor 

leda till allergiproblem.8 

Allergier 

För människor med allergier och besvär i andningsorganen innebär tillgänglighet att det kan 

vara möjligt att vistas i en miljö utan att drabbas av allergiska reaktioner. Det är viktigt att 

lokalerna och inredningen är lättstädade och har så få dammsamlande ytor som möjligt. 

Därför är det till exempel bättre med skåp än öppna hyllor. Det är också viktigt att lokalerna 

och inredningen består av lågemitterande material, det vill säga att de avger så lite kemiska 

ämnen som möjligt. 9 

Säkerhet och trygghet10 

Tillgänglighet handlar också om när skolan inte ska vara tillgänglig. En skola måste kunna 

reglera vilka som ska vara där och under vilken tid. För att skolan ska vara en trygg plats att 

vistas på kan skolan använda olika typer av tekniska lås som underlättar för öppnande, 

låsning, utrymning, inrymning, utestängning och brand. Dessutom är det av vikt att kunna 

dela in skolan i olika “celler” för att exempelvis underlätta för uthyrning av skolans lokaler. 

Alla skolor ska ha larmsystem. Dessa kan användas för att uppmana elever och skolpersonal 

att inta någon form av skyddsläge. Larmet bör bestå av en signal som hörs i skolan. Ibland 

finns olika signaler för olika ändamål, exempelvis ett för brand och ett annat för att inta 

skyddsläge. Numera har det emellertid blivit allt vanligare med larm som är kopplade till 

personalens och ibland även elevernas mobiltelefoner. Även så kallade tysta larm kan 

användas, framförallt vid inrymning om man måste inta skyddsläge. 

Inrymning innebär att barn, elever och personal stänger in sig i rum eller salar. Genom att låsa 

dörren och/eller barrikadera den blir det svårare för en eventuell gärningsperson att komma in. 

Inrymning är ingen garanti för säkerhet, men bidrar ofta till att förhindra att människor 

kommer till skada. En avgörande faktor för hur inrymning fungerar är lokalernas utformning. 

Eftersom varje skola har unika lokaler och verksamhet är det viktigt att ha funderat över den 

enskilda byggnadens utformning och hur en inrymning skulle kunna fungera. 

                                                      
8 Här finns lagar och regler att följa. 
9 Här finns riktlinjer att följa. 
10 Här finns både lagar, policys och riktlinjer att ta hänsyn till. 
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Utrymning innebär att barn, elever och personal lämnar lokalerna för att söka skydd. 

Utrymning görs alltid vid brand men kan också vara en lämplig metod när byggnaden av 

någon anledning inte ger bästa skyddet, exempelvis på grund av hur lokalerna är utformade. 

Utrymning bygger på bedömningen att gärningspersonen inte upptäcker de barn, elever och 

den personal som flyr bort från skolan eller förskolan. Utrymning kan också vara den 

lämpligaste åtgärden om gärningspersonen använder sprängämnen. 

Utrymning kan även vara den bästa metoden om barn, elever och personal redan befinner sig 

på gården eller i trapphus på väg in i byggnaden. Om dödligt våld pågår inne i byggnaden kan 

det vara bättre att fly bort från området.  "lock down-system" som stänger och låser alla dörrar 

kan vara ett sätt att skydda sig från obehöriga. 

Utestängning är ytterligare en metod som kan användas under vissa omständigheter är att 

stänga ute gärningspersoner från hela byggnaden. När det väpnade våldet pågår på gården, då 

kan det vara effektivt att stänga dörrar till byggnaden, hålla barn, elever och personal inomhus 

medan gärningspersonerna utestängs. Det är viktigt att inga barn och elever utestängs ihop 

med gärningspersoner. 

Uthyrning 

För att få god ekonomi i kommunens lokaler är det av vikt att dessa kan användas under 

annan tid än skoldagen. Specialsalar såsom idrottshall, slöjdsal eller hörsalar kan med fördel 

hyras ut till förening och allmänhet. Viktigt att tänka på här är att man kan begränsa områdena 

för uthyrning gentemot skolans lokaler. Detta kan göras genom att den som hyr når lokalen 

utifrån eller att man har skolans lokaler indelade i ”celler” med olika behörighet på nycklar 

för olika ändamål. 
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Gemensamma utrymmen 

Huvudentré  

Välkomna in genom huvudentrén. En gemensam huvudentré skapar gemenskap för hela 

skolan. Här passerar elever, personal och externa besökare som exempelvis vårdnadshavare 

och gäster. Det är viktigt att entrén är en tydlig primär ingång och skapar en känsla av 

välkomnande. 

Väl innanför dörrarna ges tydliga anvisningar om hur du tar dig till skolans olika funktioner. 

Integrerat i den luftiga och ljusa entréhallen finns en reception samt samlingsyta eller ett så 

kallat kunskapstorg. I anslutning till receptionen kan administrativa utrymmen också hittas. 

Från entréhallen kan du också ta dig direkt till skolans stora samlingssal/aula om sådan finns. 

Skolans matsal ligger också med fördel i anslutning till entréhallen. Finns elevcafé bör det 

också förläggas vid köket för att skapa samordningsvinster med exempelvis inköp och disk. 

Vi vet att entréhall, aula och skolmatsal är intressant för andra aktörer än skolan att använda. 

Därför vill vi kunna ge tillgång till dessa utrymmen utan att behöva öppna upp hela skolan för 

externa brukare utanför skolans verksamhetstid.  

Uddevalla grundskolors intention är att alla nybyggda skolor ska vara skofria. Om ytterskor 

inte används på skolan måste det självklart tillhandahållas funktioner som tossor och 

sittplatser för att byta till inneskor. Elever förvarar sina ytterskor i anslutning till hemområdet. 

Personalrum 

Personalrummet är ett rum för de anställda att vila i, fika och äta. Här ska det finnas plats för 

att hänga av sig sina kläder samt möjlighet till att låsa in mindre persedlar. Postfack, 

personaltoaletter och eventuellt vilrum finns här. Viktigt är att det är ljust, trevligt och 

inbjudande samt att alla får plats. Logistiken kring denna lokal är viktig då många kommer 

och går i ett sådant utrymme. Med fördel har vi också glaspartier här, så att man både ser in 

och ut i korridor. På så vis behöver inte elever knacka på om de inte ser den de vill ha tag på. 

Kommunikationsytor 

Detta är ytorna mellan entré, klassrum, hemområden och administrativa områden. Viktigt här 

är att det är lätt att orientera sig i skollokalerna samt att det inte finns en massa “gömda” 

utrymmen som personalen inte har uppsikt över, så kallade otrygga områden.  

Kommunikationsytor används också med fördel som uppehållsytor, det vill säga platser som 

möbleras för att bara sitta ner, samtala eller plugga. På så vis får man inte bara en mer trivsam 

och levande skola men också en bra nyttjandegrad av lokalerna. 
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Elevhälsa 

Elevhälsan ska finnas lättillgänglig för eleverna med väntrum där det skapas en känsla av 

avskildhet. Elevhälsan bör sitta tillsammans och i anslutning till rektor.  Det ska upplevas vara 

en trygg plats. Väntrummet ska inte vara ett genomgångsrum. Ett vilorum för personal och 

elev kan finnas i nära samband till skolsköterskan. Här ska finnas tillgång till kurator och 

psykolog och rum för dessa funktioner. Tillgång till eventuell förvaring för sekretessbelagt 

material ska finnas. Enskilda kontor för respektive profession, gemensamt konferensrum och 

ett samtalsrum är att föredra.11 

Kök och matsal  

Skolmåltiden är en viktig och pedagogiskt integrerad del av skoldagen. Allsidig och hälsosam 

kost, samt möjlighet att äta i lugn och ro är centrala beståndsdelar i elevens skoldag. En 

grundläggande förutsättning för en god måltidsmiljö är funktionella och väl planerade lokaler, 

för såväl beredning som servering. Köks- och matsalslokalerna ska bidra till en hög hygienisk 

hanterbarhet, samt en god arbetsmiljö för kökspersonalen.  

Även här är flexibiliteten viktig och användbarheten hög. Då matsalen är stor och ofta centralt 

placerad är det viktigt att lokalerna planeras för att kunna utnyttjas till annat då servering ej 

pågår. Exempelvis som samlings- eller undervisningslokal. På grund av detta bör även denna 

lokal utrustas med lämplig utrustning för ljud, bild och filmvisning. Möjlighet att förhindra 

tillträde till kök och andra delar av skolan gör att matsalen även kan hyras ut till 

allmänheten.12 

Skolans utemiljö            

Boverkets vägledning13; Gör plats för barn och unga ska vara vägledande för utformningen 

av utemiljön. Det kan dock finnas enskilda situationer då vissa krav inte går att leva upp till 

på grund av kommunens ansvar att kunna erbjuda skola för alla, detta kan exempelvis gälla 

vissa avsteg från antal kvadratmeter per elev. I dessa fall får skolan schemalägga 

rastverksamheten så att tillgängligheten ändå är god för alla elever. 

Utformningen av utemiljön behöver ha ett tydligt barnperspektiv. En god utemiljö bidrar till 

barns och ungas fysiska, kognitiva och emotionella utveckling. Det finns flera studier som 

visar att barn och unga rör sig för lite vilket kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa. 

Därför behöver skolan kunna erbjuda utemiljöer som uppmuntrar till såväl fysisk aktivitet 

som socialt samspel och avkoppling. Ytan behöver vara tillräckligt stor och innehålla en 

mångfald av möjligheter, för att flera olika aktiviteter ska kunna pågå samtidigt utan att störa 

varandra. Utemiljön ska inte bara ses som ett utrymme för rasten utan också ett område att 

bedriva undervisning på.  

                                                      
11 Detaljer kring utformningen av elevhälsans lokaler finns i lokalprogrammet, se s 25. 
12 Här finns ett brett regelverk att hålla sig till såsom hygien, hantering av specialkost och annat att förhålla sig 

till. 
13 215:8 
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Även området i anslutning till skolgården behöver tas med i planeringen. Det finns mål i 

läroplanen, exempelvis i biologi, geografi och idrott och hälsa, som förutsätter undervisning i 

närområdet. Därför bör värdefulla omgivande miljöer sparas och integreras med skolans 

område. 

Grönska är viktigt för skugga, återhämtning och lärande. Om det är möjligt så bör vegetation 

som redan finns på platsen sparas. Höjdskillnader på tomten kan ofta vara en tillgång som 

stimulerar till rörelse och bidrar till att skapa olika rum på gården och bör därför sparas och 

utnyttjas så långt det går.  

Byggnaderna bör placeras och utformas så att de knyter ihop innemiljön med utemiljön. Man 

kan med fördel använda altandörrar från klassrum mot uterum. Grönska, djurliv och 

årstidsväxlingar ska helst kunna ses och följas inifrån och det ska vara lätt att komma ut för att 

bedriva undervisning utomhus. Att ha utsikt över grönska från klassrummet genererar positiva 

hälsoeffekter genom att minska stress och förbättra återhämtning för elever. På byggnadernas 

norrsida bildas slagskugga som gör området mindre attraktivt och därmed mindre använt. 

Buller bidrar till stress och minskar möjligheterna för utomhusundervisning. Därför bör buller 

från trafik minimeras genom att använda byggnaden som bullerskärm eller på andra sätt, till 

exempel genom gröna väggar14 avskärma ljudföroreningar.     

Att tänka på under framförallt det mörkare halvåret är god belysning utomhus. Det skapar 

trygghet, förebygger skador och kan bidra till att skapa rum i utemiljön. 

Skolgårdens funktioner 

Skolgården ska skapa en yttre miljö med en känsla av att man befinner sig inom skolans 

område, där obehöriga till skolan inte ska vistas under verksamhetstid. Här ska skolans 

identitet synas, vara enhetlig och harmonisk.  

Utanför skolgården skall det finnas en säker plats för hämtning och lämning av elever som 

kommer med bil. Dessutom tydliga parkeringar för bil, moped och cykel. 

Utemiljön behöver vara varierad och utmanande, för att ge barn och unga möjligheter att 

pröva sina gränser, bedöma risker och ta ansvar, så att de stärker tilliten till sin egen förmåga. 

Lika viktigt som möjligheten till fysisk aktivitet är platser som bidrar till sociala relationer, 

reträtt och återhämtning, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation.      

     

Forskning visar att förekomsten av bollplaner framförallt främjar pojkars fysiska aktivitet 

medan förekomst av natur och skog på, eller i närheten av, skolgården främst främjar flickors 

fysiska aktivitet på en hälsofrämjande nivå.15 

Gården ska vara tillgänglig för alla elever och det ska vara lätt att orientera sig.  Skolgården 

bör delas in i tre zoner utifrån principen det trygga, det dynamiska och det vilda. Den trygga 

                                                      
14 Träd, häckar etc. 
15 Nyberg, 2017 
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zonen ligger närmast byggnaden och är lämplig för aktiviteter som behöver vuxenstöd som 

till exempel odling, snickrande och experiment. Utanför det trygga området är det lämpligt 

med ytor som uppmuntrar till rörelse. Längst bort från byggnaden finns det vilda området som 

är mer naturlikt och uppmuntrar till kojbygge, fantasilek och utformandet av egna platser. En 

miljö som varieras med öppna och slutna ytor blir mer spännande samt mer flexibel för olika 

slags temporära aktiviteter. Små byggnader som till exempel förråd kan användas för att 

skärma av och skapa rum. 

Det bör finnas tillgång till vatten för odling, lek och lärande och kan vara en del av 

dagvattenhanteringen. 

Lekredskap ska locka till fysisk aktivitet och pedagogisk verksamhet, minst ett av varje sort 

ska vara tillgängligt för barn med olika funktionshinder. Undersökningar visar att flera mindre 

lekredskap med olika funktioner placerade i vegetationen bidrar till högre kvalitet än ett större 

multifunktionellt redskap. Sol- och regnskydd i form av träd eller tak bör finnas så att 

skolgården kan användas oavsett väder, gärna i anslutning till matsalen.  

En skolgård med stor artrikedom i växtlighet och variation i design kan med fördel användas i 

undervisningen; till exempel en fjärilsrabatt som ökar den biologiska mångfalden eller 

odlingar som kan bli en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Gråa asfaltsytor kan 

aktiveras genom målade mönster (till exempel solur, geometriska figurer) och fungera som 

dekoration samt för undervisning och lek. Ytor med sittplatser tillräckligt stora för att samla 

en klass och en iordningställd plats för matlagning ökar gårdens användbarhet i 

undervisningen.  

Skolgården ska kunna användas parallellt med undervisning inomhus, exempelvis bör inte 

ytor för bollsport vara nära fasader. Sittplatser tänkta för studier ska vara avskilda från 

rastverksamheten. Flertalet aktiviteter ska kunna ske parallellt på skolgården samtidigt utan 

att det skapas konflikt mellan dessa.  

Bibliotek 

Skolbiblioteket är en lagstadgad och naturlig del av en skola. Biblioteket bör ligga centralt 

beläget i skolan så att åtkomsten blir lätt för elever och lärare att använda i vardagen. 

Dessutom ska lokalerna inbjuda till läsning, vara lättorienterade samt ha ytor att sitta ner och 

studera vid.16 

Vaktmästeri och varuintag 

Vaktmästeri är en viktig funktion på en skola. Det är att föredra att vaktmästeriet har minst en 

egen yta med omklädningsrum som ligger på bottenvåningen gärna i närheten av 

administrationen.  

Andra ytor som vaktmästeriets vardag är en del av är angöringsytor av varutransporter till 

verksamheten. Viktigt här är främst att varuintag/lastkajer har en hög säkerhet för den 

                                                      
16 Innehållet i ett bibliotek är lagstadgat i skollagen. 
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anställde oavsett om det handlar om vaktmästare eller kökspersonal. Varuleveranser ska 

skiljas från skolgård/lekytor samt från zoner för hämtning och lämning.  Dessa ytor ska vara 

väderskyddade. 

Lokalvård 

Lokalvården är en viktig del av en institution som måste fungera för allas välbefinnande. 

Städskrubben ska finnas på varje våningsplan och ha plats för städvagn och material, vatten 

och avlopp, ho samt möjlighet att tömma städmaskiner i golvbrunn. 

Lokalvården behöver även en särskild städcentral, med plats för maskiner, vagnar samt 

material på hyllor och lastpall. En större städcentral ska ha vatten och avlopp samt möjlighet 

att ladda städmaskiner och tömma dem i golvbrunn. Städcentral kan med fördel placeras med 

samband till lastkaj. 

Lokalvårdens personal behöver tillgång till tvättstuga, med tvättmaskin och torktumlare för 

golvmoppar. Städutrymmen utformas utan trösklar. Lokalvårdens personal behöver tillgång 

till omklädningsrum med låsbara skåp, samt duschmöjligheter. Lokalvårdens personal delar 

pausrum med skolans.17 

Sopor och återvinning 

På skolan ska det finnas förutsättningar för att kunna källsortera, både inomhus i personalrum 

och klassrum, eventuellt elevcafé men också utomhus. På skolan bör det finnas soprum med 

minst sju fraktioner: brännbart, matavfall, förpackningar av plast, papper, glas, metall samt 

farligt avfall. Soprummet ska medge möjlighet att förvara farligt avfall åtskilt från annat 

avfall. I klassrum ska det finnas källsorteringslösningar för brännbart, papper och matavfall.18 

  

                                                      
17 Se även lokalprogram, bilaga 1 och 2. 
18 Se Uddevalla kommuns miljöpolicy. 
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Elevens utrymme 

Hemområdet - arbetslagets gemensamma område 

 

Nu har ni klivit in i den del av 

skolan som eleverna är mest i 

under sin skoldag. Hemområdet 
är hela den yta som ett arbetslag 

förfogar över. (Bilden till 

vänster är ett exempel och visar 

Källdalsskolan i Uddevalla). Här 

kommer du upptäcka klassrum, 
grupprum, arbetslagsrum, 

förråd och toaletter. Första 

rummet efter hemområdets entré 

är arbetstorget.   
 

Arbetstorget är en öppen yta 

som ansluter till fyra till sex 

klassrum. I arbetstorget finns 

också klädhängare med hyllor 

alternativt skåp. Eftersom endast 

inneskor används i skolan finns 

här också utrymme för att 

förvara ytterskor.  Med fördel 

bör också en utomhusyta 

inkluderas i hemområdet, för lek 

och undervisning.  

 

Hemområdet är planerat för att eleverna i arbetsenheter om ett antal klasser ska känna en 

tillhörighet och trygghet. Primärt är det samma arbetslag med lärare som undervisar alla 

elever inom hemområdet. Arbetslagets arbetssätt utgår från att kunna erbjuda eleverna ett 

varierat arbetssätt, enskilt och i olika gruppstorlekar. Möbleringen behöver vara flexibel och 

det måste finnas stöd för relevanta digitala verktyg i alla utrymmen.   

 

Toaletterna är placerade i närheten av personalens arbetslagsrum. På väg in till toaletten 

passerar du med fördel ett förrum. Denna yta är menad för att skapa en känsla av avskildhet 

även om uppsynen bibehålls. Om det ges möjlighet är det bra med flera toalettutrymmen inom 

hemområdet.   
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När du tittar dig omkring i det gemensamma arbetstorget ser du att eleverna synliggör sitt 

lärande genom utställningar och med stöd av både traditionella och digitala verktyg. Det kan 

vara i form av anslagstavlor, öppna väggar eller projiceringar digitalt på väggar. 

 

För att skapa en öppenhet och enkelt erbjuda en översyn är det i regel glaspartier i övre halvan 

av väggar och dörrar inom hemområdet. Den visuella kontakten mellan grupprum, klassrum 

och arbetstorg ger trygghet samtidigt som det signalerar att hela hemområdet är ett 

lärandeutrymme. Många elever kan behöva mer visuell avskildhet för att kunna delta i 

skolarbetet. Dessa elever tillgodoses genom möblering och användande av skärmar.  

Elever oberoende funktionsvariation ska ha tillgång till alla ytor och funktioner inom 

hemområdet.  

Arbetstorget - utanför grupprum och klassrum 

Utrymmet du befinner dig i är ämnat för att fylla en rad funktioner för eleverna. Några elever 

sitter och spelar kort på rasten medan andra sitter och bygger med lera vid ateljéborden. 

Någon elev sitter avskilt med sin dator och andra klär på sig ytterkläder för att gå ut till 

utemiljön. Karaktären på arbetstorget skiljer sig mycket åt beroende på vilken ålder 

hemområdet är till för. För de yngre åldrarna är hemområdet också fritidshemmets yta. För 

grundskolans äldre krävs en “vuxnare” inredning med mysiga häng-ytor och med kafé-känsla 

för att skapa relevans. Generellt är arbetstorget en inspirerande och spännande miljö som 

stödjer elevernas lärande, sociala samspel och känsla av trygghet.  

 

Arbetstorget är en ljus yta som släpper in dagsljuset. Det ger också en närhet till utemiljön 

och ger möjlighet att följa årstidsväxlingarna. Det får också gärna vara högre i tak än 

omgivande klass- och grupprum för att skapa öppenhet.  

Möbleringen och möblernas karaktär styr kvalitén på utrymmet i stort. Det behövs varierad 

möblering både för att skapa öppenhet och rumslighet. Elever ska hitta egna utrymmen men 

också kunna samspela två och två och i större grupper. En viktig yta blir den för kreativt 

skapande. Avgränsning med ljudabsorbenter kan krävas för att skapa en behaglig akustik.  

Klassrum och grupprum - hemområdets hjärta 

Från arbetstorget knackar vi på i ett av klassrummen. Via fönster i dörren eller vid sidan av den kan vi 

se vad som händer i klassrummet. Vi kliver in i det rum på skolan där det pedagogiska arbetet sker i 

störst utsträckning. Elevernas individuella behov och den dynamiska lärandeprocessen ställer krav på 

att klassrum och grupprumsfunktioner ska kunna anpassas och förändras. Anpassningen görs möjlig 

genom avskärmning och flexibel möblering.  Under en och samma lektion kanske eleverna både har 

en gemensam genomgång, gruppdiskussion och samtal i cirkel utan bord. Det ställer krav på att stolar, 

bord och skärmar är lätta att flytta runt. För att få störst utväxling av den digitala tekniken behöver 

varje klass- och grupprum ge möjlighet till projektion. Det är en fördel om material som används i 

klassrummet förvaras antingen på flyttbara vagnar eller i transparenta skåp i elevernas höjd.  

 

Elever från förskoleklass till år sex har ett hemklassrum medan högstadiets elever har sin bas i 

hemområdet och alternerar klassrum under skoldagen. Det ger möjlighet till specificering i 
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möblering av klassrummet. Det normala antalet grupprum är Ett per klassrum, men om det är 

möjligt är möjligheten till fler små rum att föredra. Framförallt till barn med särskilda behov. 

Fritidshemmet 

I hemområdet kan det med fördel finnas egna hemvister för fritidsverksamheterna. Egen 

hemvist för fritidsavdelningarna skapar också fler möjligheter för gruppindelningar. I de fall 

det finns ska dessa lokaler utformas så att det möjliggör att lokalerna kan samutnyttjas under 

skoltiden fram tills fritidsverksamheterna startar.  Det innebär en effektiv lokalanvändning. 

Hemområdet möjliggör gemensamma lokaler för både skol- och fritidshemsverksamheten. 

Utmaningen blir att skräddarsy lokalerna för båda dessa verksamheter, så att de kompletterar 

varandra och inte konkurrerar. Tillsammans erbjuder de allsidig utveckling och lärande för 

eleven under hela dagen. Fritidspedagogiken fungerar också som en brygga mellan 

undervisning i skolan och vardag hemma. De förmågor som sätts i fokus i fritidspedagogiken 

utgår mycket från socialiseringen och att samarbeta i mindre och större grupper. Aktiviteterna 

har ofta en mer praktisk dimension i relation till undervisningen under skoltid. Även om 

fritidsverksamheten ofta utgår från ett kollektivt görande måste det dock finnas utrymme för 

barnen att också dra sig undan och få vara ensamma. 

 

Barn i fritidshemmets verksamhet ska kunna delta både i egen lek och aktivitet och av 

personalen organiserad aktivitet. Här finns utrymme för lek, rörelse och reflektion samt 

skapande genom drama, musik, dans, bild och form. Tillgång finns till digitala verktyg. 

I den utemiljö som är en del av hemområdet finns också tillgång till material för utforskande 

och lek i utemiljön. Det förvaras i förråd eller låda utomhus. 

Arbetslaget 

Inom grundskolan organiseras lärare nästan uteslutande idag i arbetslag kopplat till en 

elevgrupp. Inom arbetslaget delar personalen på ansvaret för elevernas lärande och trygghet. 

Denna elevgrupp består oftast av ett antal klasser från en eller flera årskurser. Arbetslaget är 

också knutet till ett hemområde. Framgångsrika skolor präglas i hög grad av ett ledarskap som 

bottnar i ett demokratiskt kommunikativt och lärande förhållningssätt. Arbetslagen är en 

grundbult i denna ledningsstruktur.   

 

Alla i arbetslaget har en egen arbetsplats med möjlighet till förvaring. Företrädesvis samlas 

den pedagogiska personalens arbetsplatser i ett gemensamt utrymme i eller i anslutning till 

hemområdet. Här ska det finnas tillgång till utrymme att både kunna samtala och ha möten 

samt kunna gå undan och prata i telefon enskilt. Kopiering sker i kopieringsrum där det finns 

ventilation och ändamålsenlig förvaring. 19 

 

  

                                                      
19 Se lokalprogram bilaga 1 och 2. 
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Specialsalar 

Skolämnen som kräver mer av rummet 

För de praktisk-estetiska ämnena samt NO och Teknik har lokalernas utformning och 

utrustning stor betydelse för hur det pedagogiska arbetet kan genomföras. I undervisningen 

används en mängd olika material och många olika verktyg. Det är av stor vikt att material och 

verktyg kan förvaras och märkas på ett sådant sätt att det skapar god ordning, säkerhet och 

överblick. Inredning för förvaring har därför stor betydelse för hur det pedagogiska arbetet 

kan genomföras. Det finns ofta ett värde i att placera praktisk-estetiska lokaler i anslutning till 

varandra för att underlätta samarbeten och samnyttjande av lokaler.  

 

Lokalerna är relativt dyra att bygga och utrusta. Det är därför viktigt att de är välplanerade 

och välnyttjade. De praktisk-estetiska ämnena har ibland likartade lokal- och funktionsbehov, 

exempel kan vara ett gemensamt våtrum för bild- och textilslöjd, tvättutrustning som delas 

mellan textilslöjd och hem- och konsumentkunskap, gemensam utrustning för kopiering, 

grafisk framställning och exponering. Flera utav dessa rum bör också nyttjas av andra 

skolämnen, detta måste tas hänsyn till vid byggnation. Som ett exempel på detta bygger vi 

inte laborationssalar med gas eller vatten mitt i lokalen utan utefter väggarna. 

 

Det ska finnas avsedda platser på skolan för upphängning eller utställning av elevarbeten. 

Utställningsytor kan vara i arbetstorg, större eventuella kunskapstorg eller i gemensam yta för 

praktisk- estetiska ämnen. 

 

Kan funktioner delas mellan ämnena är det möjligt att för samma kostnad uppnå bättre 

arbetsfunktioner och utrustning. 

 

Slöjd utgör ett gemensamt ämne i grundskolan vilket innebär att eleverna arbetar med att 

kunna kombinera material som trä, metall och textilier. Lokalerna för trä- och metallslöjd och 

textilslöjd ska därför prioriteras ligga i närheten av varandra.  

 

I mindre skolor riskerar rummen bli underutnyttjade. För små skolor finns goda exempel på 

kombinationssalar, exempelvis för trä- och textilslöjd. Med rätt placering och utformning blir 

dessa rum en viktig resurs även utanför den direkta ämnesundervisningen. Speciellt 

betydelsefullt kan det vara för skolans fritidshemsverksamhet. 

Slöjd 

Slöjdundervisningen utvecklar elevernas kunskaper i hantverk. Den ger dem förmåga att 

arbeta med olika material och uttrycksformer med hjälp av redskap, verktyg och tekniker. 

Eleverna utvecklar också sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling 

samverkar. Att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera 

resultat är viktiga delar av undervisningen. Slöjdande är en form av skapande som innebär att 

finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd innebär manuellt och 
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intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till den egna 

förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. 

Mjuka material/ textilslöjd  

Den praktiska undervisningen i textilslöjd sker i halvklass. En stor del av arbetet sker vid 

elevborden med symaskiner. Tillklippningsbord med möjlighet att hantera stora tygstycken 

kan placeras så att de kan användas både som instruktionsyta för läraren och för tillklippning. 

Vid genomgångar och demonstrationer har pedagogen tillgång till projektor och whiteboard. 

Längs en fönstervägg kan arbetsbänkar placeras för olika typer av arbetsuppgifter. 

  

I eller i anslutning till, rummet kan det med fördel finnas en definierad plats för elever att 

prova kläder. Denna plats ska vara låsbar och inte ha insyn. Den kan kombineras med 

grupprum eller annat mindre rum.   

 

Lokaler för slöjd behöver byggas och utrustas på olika sätt beroende på för vilka årskurser och 

hur många elever de är avsedda att användas till. I årskurs 1–6 används enklare 

hantverkstekniker som virkning och tovning. Äldre elever kan nyttja mer utvecklade tekniker 

som vävning. En våtbänk med ho ska finnas alla textilslöjdssalar. För årskurs 7–9 är det 

önskvärt med ett separat sköljrum för till exempel batik. 

 

Det är positivt om arbetsmaterial förvaras så att det är synligt och tillgängligt för eleverna. 

Med glasade skåp kan kraven på städbarhet uppfyllas. Förvaringsskåp kan placeras både i 

lokalen eller i anslutande kunskapstorg. 

Hårda material/trä- och metallslöjd 

För många elever är slöjdundervisningen den första kontakten med en arbetsplats av 

verkstadskaraktär. Här grundläggs en uppfattning om hur en sådan lokal fungerar med tanke 

på exempelvis skydd vid maskinarbete, rätt arbetsställning och avfallshantering. 

  

För att inspirera och utveckla skapande förmåga behövs läromedel och inspirationsmaterial, 

möjlighet att söka inspiration via dator, skissa, samtala och utvärdera. Detta kan ske i 

träslöjdslokalen men även i angränsande kunskapstorg eller skissrum/grupprum. Det är 

positivt om material förvaras så att det är synligt och tillgängligt för eleverna. Verktyg bör 

placeras på vägg för att skapa en pedagogisk miljö där eleven kan se tex vilka verktyg som 

finns för att kunna göra ett medvetet val. 

  

Vid genomgångar och demonstrationer har pedagogen tillgång till projektor och whiteboard. 

Lokaler för slöjd behöver byggas och utrustas på olika sätt beroende på för vilka årskurser de 

är avsedda att användas till. I årskurs 1–6 används enklare hantverkstekniker som 

metalltrådsarbete, urholkning och sågning. I de äldre årskurserna används utvecklade 

hantverkstekniker som gjutning och svarvning. 

   

Bullrande maskiner ska i möjligaste mån samlas i ett eget rum för att hålla salen renare och 

tystare. Om slöjdsalen inte innehåller några maskiner som kräver extra säkerhet kan den 
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användas av exempelvis fritids. Det ska finnas glaspartier mellan rummen så att läraren kan 

ha uppsikt över elevernas arbete. Det är viktigt att det finns många och välplacerade nödstopp 

i salen och även i maskinrummet.20   

 

Utrymme för metallarbete (årskurs 7–9) kan placeras i eget rum och ska ha lämplig golv- och 

väggbeklädnad, exempelvis granitkeramik, kakel, minerit eller cementbaserad skiva. Lödbord 

ska ventileras med kåpa. Om gasol ska användas ska gasolskåp placeras vid yttervägg och 

ventileras i enlighet med brandförsvarets riktlinjer.21 

Bild 

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna 

åsikter, delta aktivt i samhällslivet och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 

bildkommunikation. Genom att arbeta med olika typer av fasta och rörliga bilder kan 

människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Undervisningen i ämnet bild 

ger kunskaper om hur bilder skapas och hur de kan tolkas. Genom undervisningen får 

erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. 

 

I undervisningen får eleverna kunskaper om hur de med olika metoder, material och 

uttrycksformer kan framställa och presentera egna bilder. Bildundervisningen uppmuntrar 

eleverna att ta egna initiativ, att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

 

Det är främst skolor med årskurserna 7–9 som har bildsalar. För skolor med årskurserna F-6 

kan bildundervisningen ske i klassrum eller i ateljé kopplat till fritidshem. 

 

Bildsalen kan med fördel placeras nära andra praktisk-estetiska ämnen som slöjd eller teknik 

för att skapa ett samutnyttjande av lokalerna. Främst gäller det möjligheter till arbete med 

sådant som kräver vatten. Ett gemensamt större ytbehandlings-/målarrum som används både 

av slöjd och bild ger goda förutsättningar att använda material och tekniker som är våta. 

Ljusförhållandena behöver vara goda men direkt solinstrålning ska undvikas. Om möjligt 

förläggs bildsalen i norrläge. 

 

I bildämnet används både modern och traditionell teknik som ställer krav på såväl lokal som 

utrustning. I kursplanen ingår både digitalt skapande och bearbetning och manuella 

arbetsmetoder för två och tredimensionella uttrycksformer. Det är därför viktigt att rummet 

tillåter olika former av arbete. Skulpturer och tredimensionellt arbete behöver till exempel 

mindre bordsyta och mera golvyta än tvådimensionellt skapande på exempelvis papper. 

 

Arbetsbord för ritande och skissande kan placeras i mitten av rummet. Det ska finnas avsedda 

platser på skolan för upphängning eller utställning av elevarbeten. Utställningsytor kan vara i 

arbetstorg, större kunskapstorg eller i en gemensam yta för praktiskt-estetiska ämnen men 

                                                      
20 Säkerhetsråd för respektive maskin finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).  
21 Här finns lagar och regler att ta hänsyn till. 
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också i själva bildsalen. En del utställningsföremål behöver kunna placeras och visas i lokaler 

eller montrar som är låsbara. 

 

Arbetsytor ska kunna vara fria från pågående och avslutade elevarbeten, och dessa ska kunna 

förvaras i separat förråd eller i slutna skåp. 

 

Eleverna ska ha tillgång till inspirationsmaterial. Förvaringsskåp kan placeras både i lokalen 

eller i anslutande kunskapstorg. 

 

Bildsalen ska vara uppdelad i två avdelningar; en torr del och en våt del. En våtbänk med ho 

ska finnas alla bildsalar. För årskurs 7–9 är det önskvärt med ett separat våtrum för arbeten 

som kräver mer vatten. Våtrum kan med fördel delas av andra praktiskt estetiska ämnen som 

textilslöjd. 22 

Musik 

Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 

betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 

gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från 

skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik 

ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Musikundervisningen ger eleverna 

kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva 

musicera och genom att lyssna till musik. Eleverna lär sig förstå musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel. De lär sig använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt 

musikaliska begrepp och symboler. 

  

I både F-6-skolor och 7–9-skolor ska det finnas en särskild lokal ämnad för 

musikundervisning som både är akustiskt utformad för detta och också har utrymmen för 

instrument och annan utrustning. I skolor med mycket få elever kan andra lösningar göras 

som att exempelvis kombinera lokal för musikundervisning med lokaler för fritidshem. 

  

Till de lokaler som används till musikundervisning hör även grupp-/övningsrum. Dessa 

grupprum har glasdörr, alternativt anslutande glasparti, in mot musiksal. Dörrarna till 

grupprummen har med fördel tillräcklig bredd för att enkelt kunna förflytta exempelvis 

trumset på rullvagnar. Har grupprummen även dörr ut till korridor kan de även samnyttjas och 

användas rasttid för elever som vill musicera. Grupprummen samt dörrar bör vara 

ljudisolerade.  

  

I musiksalen finns även låsbart förråd och skåp för instrument.23 

  

Lokalen ska även kunna användas till andra aktiviteter till exempel kommunala kulturskolan 

eller andra verksamheter kvällstid. Placeringen av salen kan då med fördel ligga i anslutning 

                                                      
22 Se även separat inventarielista. 
23 Se separat inventarielista. 
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till lättillgänglig entré. Lokalerna är anpassade för att lätt kunna skapa fria ytor. Med svarta 

draperier längs sidorna kan man dels dölja material bakom samt göra salen mer ljuddämpad. 

Golvytan blir då mer lämpad för andra verksamheter såsom dramaundervisning, att rummet 

blir till en svart box. Salen kan med fördel ha en upphöjd del som kan användas som scen. 

Salen ska vara utrustad för moderna och traditionella undervisningsformer. En eller flera 

projektorer ska finnas i salen. Lokal och teknik för studioinspelning ska finnas, framförallt på 

enheter för åk 7–9.  

  

I större skolor är en tänkbar placering i anslutning till ett café, torg eller aula där scen redan 

finns. Där kan då uppträdanden och föreställningar genomföras och utrustning från 

musikundervisningen användas på ett smidigt sätt. En sådan lösning ställer dock högre krav 

på ljudisolering än en mer avskild placering i skolan. I befintliga skolor med aula kan man 

placera musiklokaler i dess anslutning. 

 

Omsorg bör läggas på musiksalens inre och yttre akustiska förhållanden. I musiksalen 

utformas taket och väggar för både bra inre akustik vid musicerande och för att inte 

omkringliggande undervisningslokaler ska störas av ljud från musiklokalen.  

Idrott och hälsa 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 

undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och 

respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin 

skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en 

god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.24 

 

Idrottslokaler kan både vara idrottshallar, danssalar, materialförråd, omklädning och 

duschutrymmen men också näridrottsplats, fotbollsplaner eller närliggande ytor för friluftsliv. 

Viktigt är att externa idrottsutrymmen såsom omklädning och förråd är i storleksmässig 

paritet med hallens storlek och funktion.25 Detta gäller även den fasta ljudanläggning som kan 

spelas i både helsal man också anpassas efter delad sal. 

Det är viktigt att idrottshallens storlek anpassas till skolans verksamhet men också till vad den 

kan tänkas användas till på kvällar och helger. Då lokalerna är dyra att bygga och driva är 

uthyrningsmöjligheten av vikt och att idrottsytorna håller mått som är förenligt med 

tävlingsspel. En större idrottshall ska kunna avdelas till mindre, dels för att öka beläggningen 

                                                      
24 LGR 11 (Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) 
25 Här finns kompletterande information om ytstorlek, material och funktion. Se även lokalprogram bilaga 2. 
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av hallen, dels skapa mindre ytor för framförallt yngre elever då det stora rummet kan vara för 

stort.   

Storleken på idrottssalen bör kunna anpassas beroende på olika aktiviteter. Både att dela på 

hälften, men också kunna dela den i ytterligare mindre delar beroende på aktivitet och 

individualisering.  När det gäller fast utrustning i salen bör en fullstor sal ha minst två 

separata system med dubbelbommar, vid delad sal, minst fyra stycken. Ribbstolar bör finnas, 

men sex till åtta stycken är tillräckligt i en modern sal. En slät väggyta är också att föredra för 

att kunna slå bollar mot. Åtta ringpar så kallade romerska ringar i en stor sal behövs för att 

kunna ha en hög aktivetsnivå under lektionen. Flexibel höjd på flera av basketkorgarna och 

minst fyra planer i en stor hall och en stor plan på längden.  

Man bör maximera hela salsytan för så många badmintonplaner som möjligt och minst kunna 

sätta upp flera volleybollplaner. Positivt är att ha utrymme för klättervägg. 

Tillgång till grupprum i anslutning till salen för teori är att föredra, men även för att kunna 

individualisera undervisningen efter särskilda behov med exempelvis gym och 

konditionsträningsapparater. 

Omklädningsrum, dusch och förråd 

För elevens trygghet bör det vara möjligt för personal att överblicka omklädningsrummen 

utan att behöva vara inne i omklädningsrummet.  Omklädningsrummen till salarna bör vara 

minst fyra stycken, två för pojkar och två för flickor. Men det bör även finnas ett eller flera 

separata omklädningsrum med dusch för elever som har särskilda behov.  

Minst fyra duschar per omklädningsrum med skärmväggar, varav någon som har dörr som går 

att stänga för att skapa den avskildhet som en del elever behöver detta.  

Det behövs stora förråd och låsbara förråd för material. Materialet bör ligga på 

redskapsvagnar för att hålla nere skadegörelse på material på lång sikt. Stora utrymmen 

underlättar också inventering och städning av lokalerna. 

Utomhusaktiviteter 

Då en stor del av idrottsundervisningen sker utomhus är det bra med möjlighet till både 

gräsyta och grusyta. Denna plan bör kunna synas från inomhussalen för att kunna ha 

översynsansvar under lektionen. Klätterställningar som byggs kan skapa möjlighet till 

hinderbanor. Bevarandet av närmiljön är viktig för att inom lektionens ramar kunna arbeta 

med friluftsliv som ingår i ämnets syfte och centrala innehåll, men även för att leka och 

orientera sig i skogen. Med fördel har skolan även ett förråd utomhus i anslutning till gräs- 

eller grusytan. 

Naturorienterande ämnen - NO 

Det är främst skolor 7–9 som har NO-salar. För skolor F-6 kan undervisningen ske i klassrum 

om tillgång till vatten finns. Skåp eller förråd bör finnas intill varje hemområde för att förvara 

laborationsmaterial. 
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En NO-sal är ett något större klassrum där möjligheter ges för laborationer. I rummet finns 

arbetsytor eller bänkar utmed väggarna. Tillgång till vatten och utsug vid varje 

laborationsplats samt en flyttbar demonstrationsplats med ett extra utsug är nödvändigt. Ett 

dragskåp bör också finnas.  

 

Det är viktigt med förråd och preparationsrum i anslutning till NO-salen. Önskvärt är att 

placera NO-salar så nära varandra som möjligt, men ändå i anslutning till hemområdet, för att 

slippa transportera laborationsmaterial mellan salarna.  

 

NO-salar ska utformas så att det där också kan ske undervisning i andra ämnen.26 

Hem- och konsumentkunskap 

Hem- och konsumentkunskapssalen bör vara anpassad för både praktisk och teoretisk 

undervisning, därför är en teorisal intill kökssalen önskvärt. Lokalen för det praktiska arbetet 

bör vara anpassad efter hur många elever som ingår i undervisningen, antalet elever per kök 

bör ej överstiga tre. Köken bör också vara placerade så att man har en god översikt av 

samtliga kök under hela lektionen. Det behöver finnas minst ett kök som är anpassad för olika 

typer av funktionshinder. Det behöver finnas ett demonstrationskök i salen som används för 

praktisk undervisning för att underlätta genomgång av praktiska moment. 

Vi ser en vinst med att olika praktiska/estetiska ämnen samt NO-labb ligger på samma 

våningsplan och därmed utgör ett kreativt plan. Vinsterna ligger bland annat i att man kan 

nyttja varandras salar, tex kan tvättstugan nyttjas av HKK, Idh, slöjd, NO och bild. 

I anslutning till skolan bör det finnas ett sopsorteringsrum som underlättar sortering av sopor 

och som kan bli en aktiv del av den undervisning i HKK som gäller till exempel hållbar 

utveckling. Soprummet kan även användas av övriga skolan, både olika ämnen samt matsal 

och personalrum.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 För detaljerade information se Lokalprogram, bilaga 2. 
27 För mer detaljrikedom se Lokalprogram bilaga 1 och 2. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Lokalprogram F-6 
Organisation: En treparallellig skola för åk F-6 organiserad i hemområden. Totalt ca 525 elever i 21 klasser och ca 300 

elever på fritids.  

Rumsfunktioner hemområde   

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum 

totalt 

/kvm 

yta per 

elev,  
samband 

Klassrum/basrum 14 30 65 910     

Klassrum/basrum 7 30 80 560   Delbar? 

Grupprum 21 8 10 210   

Anslutning till klassrummen, ligger den i 

anslutning till korridor, dörr även till 

korridoren 

Kapprum, groventré 21 

klasser 
7 90 20 140   

Tre klasser i varje kapprum, 7 

arbetsenheter 

Arbetstorg/fritidshem 7 30 70 490   

Inspirerande miljö, används både 

under skoltid och på fritidshemstid. 

Väggar att exponera elevarbeten 

Förråd skola  7   10 70   1 förråd för varje årskurs 

Förråd fritidshem 3   10 30   Lämpligt fördelade i hemområdena 

Arbetsrum för lärare 4 15 60 240   
Arbetsrummen ska ligga centralt 

placerade i hemområdet 

Konferensrum 2 15 25 50   Lämpligt placerade i lokalen 

mötesrum/samtalsrum  2 8 12 24   Lämpligt placerade i lokalen 

Bibliotek 1   70 70   Centralt i skolan 

Kopiering mm 

administration 
1         Kan även finnas i kommunikationsytan 

WC           
En toalett/15 barn, wc placeras på 

olika ställen i byggnaden 

HWC            HWC standardstorlek, dusch  

Städförråd, flera 

placerade i byggnaden 
1   15 15   

Golvbrunn, plats för städmaskin, 

centralt, mindre städrum på andra 

våningar + golvbrunn 

Rumsfunktioner - idrott & hälsa         

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev 
 samband 

Sporthall/idrottshall 1         
Delbar med möjlighet att mörklägga 

för föreställningar 

Förråd, sport material 2   10 20   Ett förråd per del i idrottshall 

Redskapsrum 3   30 90   
Ett förråd placeras i mitten för både 

salsdelarna 

Omklädningsrum  4 20 35 140     

Duschrum/torkrum 4 9 35 140   4 duschplatser, ev. samtliga avskilda 

Wc omklädning 2           

Rwc omklädning 2         
Genusneutralt rwc/omklädning med 

plats för brits 

HWC med dusch 1   9 9     

Arbetsrum lärare  1   9 9     

Omkl/dusch inkl rwc 

personal 
2         

Här ges även plats för omklädning för 

dem som ex. cyklar till jobbet. 

Städförråd           Golvbrunn, plats för städmaskin 

Rumsfunktioner  - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 
pers/rum kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev  
samband 

Arbetsrum rektorer 2 1 15 30   med plats för 2–3 besökande 

Administration/reception  4 2 10 40     

Samtalsrum/konferensrum 1   20 20   För 10–15 personer 

Personalrum 1 70 70 70   Inrett med köksutrustning 

Vilrum 1 1 7 7     

Arkiv 1   10 10     
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Rumsfunktioner  - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 
pers/rum kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev  
samband 

Post kopiering 1   10 10     

WC             

HWC             

              

Skolsköterska 1   15 15   vilrum mellan rummen 

Kurator/socialpedagog 2   15 30     

Specialpedagog 2   15 30     

Psykolog 1   15 15     

Speciallärare med rum 

för undervisning 
2 10 30 60   lärare och elever 

Samtalsrum/mötesrum 2 5 10 20     

Vilrum för elever 1 1 8 8     

Väntrum för elevhälsan 1 5 7 7   Exkl. del av kommunikationsyta 

              

Vaktmästare 1 1 15 15   
Med bänk för att kunna reparera 

trasigt material 

              

Rumsfunktioner skolmåltid m fl. lokaler  

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev 
 samband 

Skolrestaurang/matsal 1 200 260 260   
Kan användas som samlingssal, 

uthyrning, samlingar etc. 

Tillagningskök med 

diskinlämning mm  
1           

Aula/samlingssal, mindre 1   85 85   

Används till fritidsklubb, filmvisning, 

konferens, uthyrning etc. Ev. nära 

biblioteket? 

Cafékök? 1   18 18   Gärna nära personalrum 

Förråd café 1   10 10   Inkl. plats för stolar 

Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

antal 

pers./rum 
kvm/rum totalt/kvm 

yta per 

elev 
 samband 

Hemkunskapssal/kök 1 16 75 75   

Inkl. förvaring. Gruppstorlek 16 pers., 

2p/kök samt bord och stolar. Beläget 

nära skolmåltiden? 

Förråd 1   15     Delat förråd, inkl. liten skrivplats 

              

Slöjdsal, textil 1 16 70 70     

Grupp-/idérum 1 10 10 10   Delas mellan trä- och textilslöjd 

Materialförråd textil 1   6 6     

Elevförvaring 1         Ev. i kommunikationsutrymme 

              

Slöjdsal, trä- och 

metallslöjd 
1 16 70 70   Rum för maskinerna, virkesförråd,  

Maskinrum trä/metall 1   30 30     

Våt del/måleri 1   20 20     

Grupprum/idérum 1 8 8 8     

Elevförvaring 1     0   Ev. i kommunikationsutrymme 

Materialförråd trä/metall 1   10 10   Gärna åtkomligt utifrån (ej krav) 

              

Musiksal inkl förvaring 1   65 65     

Grupprum musik 3 6 15 45   Ensemblerum, ej studio 
       

Fritidsklubb åk 4-6?           

Samarbete med Kultur och 

Fritidsförvaltningen. Fritidsgård i 

anslutning till skolan? 
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Bilaga 2: Lokalprogram 7–9 
Organisation: 3 hemområden för 110 elever vardera i åk 7, 8 och 9. Totalt 330 elever. 

Rumsfunktioner hemområden         

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 

totalt/ 

kvm 

yta/ 

elev  
samband 

Klassrum/basrum 9 30 65 585     

No-sal/basrum 3 30 80 240   
Används även som hemklassrum. 

Delbar? 

Förråd/prep.rum för no-

undervisning 

01-

jan 
1 25 25   

Förråden nyttjas av alla tre No - 

salarna. Antal prep.rum beroende 

på planlösning 

Tekniksal 1 30 65 65   
Gemensam tekniksal för alla 

klasser 

Grupprum 9 10 15 135     

Grupprum/mötesrum 3 15 30 90     

Arbetstorg/uppehållsrum 3 110 70 210   

Med trevliga hängytor och 

möjlighet att exponera 

elevarbeten. Ev. elevcafé? 

Plats för elevskåp           Inbyggda elevskåp 

Arbetsrum för lärare 3 15 60 180   
Arbetsrummen ska ligga centralt 

placerade i hemområdet 

Kopiering m m 

administration 
1   8 8     

Bibliotek 1 1 70 70   Centralt i skolan 

Förråd/läromedel 1 1 10 10     

Läromedelsinstitution 1 1 15 15     

WC           
En toalett/15 barn, wc placeras 

på olika ställen i hemområdet 

HWC           Dusch 

Städförråd, flera 

placerade i byggnaden 
          Golvbrunn, plats för städmaskin 

Rumsfunktioner - idrott & hälsa         

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Sporthall/idrottshall 1 60 930 930   Delbar, fullmåttsstorlek,  

Förråd, sport material 2   10 20   Ett förråd per del i idrottshall 

Redskapsrum 3   30 90   
Ett förråd placeras i mitten för 

både salsdelarna 

Omklädningsrum  4 20 35 140     

Duschrum/torkrum 4 9 35 140   
4 duschplatser, ev. samtliga 

avskilda 

Wc omklädning 2           

Rwc omklädning 2         
Genusneutralt rwc/omklädning 

med plats för brits 

HWC med dusch 1   9 9     

Arbetsrum lärare  1   9 9     

Omklädning/dusch inkl. 

rwc personal 
2         

Här ges även plats för omklädning 

för dem som ex. cyklar till jobbet. 

Städförråd           Golvbrunn, plats för städmaskin 

Rumsfunktioner - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Arbetsrum rektorer 2 1 15 30   med plats för 2–3 besökande 

Administration/reception  4 2 10 40     

Samtalsrum/konferensru

m 
1   20 20   För 10–15 pers. 

Personalrum 1 70 70 70   Inrett med köksutrustning 

Vilrum 1 1 7 7     

Arkiv 1   10 10     
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Rumsfunktioner - rektorsexp, elevhälsa, personal mm 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Post kopiering 1   10 10     

WC             

HWC             

              

Skolsköterska 1   15 15   vilrum mellan rummen 

Kurator/socialpedagog 2   15 30     

SYV 1   15 15     

Specialpedagog 2   15 30     

Psykolog 1   15 15     

Speciallärare med rum 

för undervisning 
2 10 30 60   lärare och elever 

Samtalsrum/mötesrum 2 5 10 20     

Vilrum för elever 1 1 8 8     

Väntrum för elevhälsan 1 5 7 7   Exkl. del av kommunikationsyta 

              

Vaktmästare 1 1 15 15   
Med bänk för att kunna reparera 

trasigt material 

Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Bildsal torr 1 30 70 70   

Gruppstorlek helklass, ej 

nödvändigt med arbetsplatser till 

alla i detta rum. Kan t ex vara 15–

20 fasta platser + pallar 

Bildsal våt del/måleri 1 20 20 20   Samnyttjas ev. med slöjd 

Studio/foto m m 1 20 20 20   Neutralt åtkomligt, samnyttjas 

Grupprum/idérum 1 8 8 8     

Verkstad digitala verktyg 1 15 15 15  Neutralt åtkomligt, samnyttjas 

Förråd/bildsal 1   8 8     

Elevförvaring  1         Ev. i kommunikationsutrymme 

             

Hemkunskapssal/kök 2 16 75 150   

Inkl. förvaring. Gruppstorlek 16 

pers., 2p/kök samt bord och stolar. 

Beläget nära skolmåltiden? 

Klädvård 1   15 15    

Förråd 1   15 15   Delat förråd, inkl. liten skrivplats 

              

Slöjdsal, textil 1 16 70 70     

Textilverkstad våt del 1   8 8   
Ev. samordnad med träslöjd och 

bild 

Grupp-/idérum 1 10 10 10   Delas mellan trä- och textilslöjd 

Materialförråd textil 1   6 6    

Elevförvaring 1         Ev. i kommunikationsutrymme 

              

Slöjdsal, trä- och 

metallslöjd 
1 16 70 70   Rum för maskinerna, virkesförråd,  

Maskinrum trä/metall 1   30 30     

Våt del/måleri 1         Samordnas med bild 

Grupprum/idérum 1 8 8 8     

Elevförvaring 1         Ev. i kommunikationsutrymme 

Materialförråd trä/metall 1   10 10   Gärna åtkomligt utifrån (ej krav) 

Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Spånsug 1   3 3     

              

Musiksal inkl förvaring 1   65 65     

Grupprum musik 3 6 15 45   Ensemblerum, ej studio 

Studio 1     0   För inspelning 
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Rumsfunktioner - specialsalar, bild, hemkunskap, slöjd, musik 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Förråd, musik 1   7 7     

              

Basrum, mindre 1   45 45   
Kan innehålla ex elevförvaring m. 

m. 

Ev ateljetorg 1   20 20     

              

Städrum 1   10 10   Golvbrunn o plats för städmaskin 

Rumsfunktioner skolmåltid m fl lokaler 

typ av utrymme/funktion 
antal 

rum 

pers/ 

rum 

kvm/ 

rum 
totalt/kvm yta/elev  samband 

Skolrestaurang/matsal 1 200 260 260   
Kan användas som samlingssal, 

uthyrning, samlingar etc. 

Tillagningskök med 

diskinlämning mm  
1           

              

Aula/samlingssal, mindre 1   85 85   

Används till fritidsklubb, filmvisning, 

konferens, uthyrning etc. Ev. nära 

biblioteket? 

Cafékök? 1   18 18   Gärna nära personalrum 

Förråd café 1   10 10   Inkl. plats för stolar 

              

Fritidsgård?           

Samarbete med Kultur och 

Fritidsförvaltningen. 

Fritidsgård i anslutning till 

skolan? 
              

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2022/00012 16 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-02-17 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-01-10-

2022-02-07 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen   

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2022-02-07 Dnr BUN 2022/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden  

2022-02-17 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-01-10-

2022-02-07 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen   

 

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-
01-10 

IN Svenska 
kyrkan 
Uddevalla 
pastorat  

Protokollsutdrag från Kyrkofullmäktige avseende 
förskolan Diamanten 

2022/
00055 

2022-
01-10 

IN Diskrimineri-
ngsombuds
mannen 

Begäran om komplettering från 
Diskrimineringsombudsmannen gällande ärende TIL 
2021-113 

2021/
00748 

2022-
01-12 

IN Skolverket  Beslut om ansökan Statsbidrag till kostnader för 
utildning i Sverige för utlandssvenska elever för 2021 

2022/
00068 

2022-
01-12 

IN Skolverket  Beslut om ansökan Statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen för 2021 

2022/
00047 

2022-
01-14 

IN Skolverket Skolverket - Beslut Ansökan specialpedagogik HT21 2022/
00071 

2022-
01-19 

IN Förvaltnings-
rätten i 
Göteborg  

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 13805-
21 rörande elevresor till gymnasieskola 

2021/
00873 

2022-
01-19 

IN Skolinspek-
tionen 

Skolinspektionens rättelse av beslut 2021-747 Ansökan 
om godkännande som huvudman för Hällebergsskolan 
AB 

2021/
00167 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2022-02-07 Dnr BUN 2022/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-
01-21 

IN Västtrafik  Tilläggsavtal om registerkontroll till uppdaterat avtal 
med Västtrafik om särskild kollektivtrafik 

2021/
00520 

2022-
01-21 

IN Skolinspek-
tionen 

Svarsperioden för skolenkäten 2022 förlängs till 4 mars 2021/
00908 

2022-
01-27 

IN Skolinspek-
tionen 

Skolinspektionens uppföljning av beslut gällande 
Dalabergsskolan 

2021/
00367 

2022-
01-31 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-26 § 21 
Revidering av firmatecknare för Uddevalla kommun 

2022/
00100 

2022-
01-31 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-26 § 19 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021 - avtal om distansarbete med förslag till beslut 
samt granskningsrapport  

2021/
00396 

2022-
01-31 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-22 § 25 
Förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför 
flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 med Förslag till 
beslut med bilaga 

2022/
00017 

2022-
01-31 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-26 § 30 
Lokalförsörjningsplan 2022-2032 med förslag till beslut 
och Lokalförsörjningsplan 2022-2032 

2021/
00892 

2022-
01-31 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-26 § 24 
Översiktsplan 2022 – granskning med förslag till beslut 
och bilagor 

2021/
00381 

2022-
02-02 

IN Barn och 
elevombudet  

Barn och elevombudet 2022.782 Begäran om yttrande 
Norgårdenskolan F-6 

2022/
00109 

2022-
02-02 

IN Samhälls-
byggnad  

Tillägg ombyggnad hiss Sinclair 12 till hyreskontrakt 61 
024L002 

2022/
00110 

2022-
02-03 

IN Inspektionen 
för vård och 
omsorg  

IVO beslut efter tillsyn på Malögårdens elevboende 2021/
00798 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr BUN 2022/00002 17 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-02-17 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-02-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-02-07 Dnr BUN 2022/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-02-17 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-02-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr BUN 2022/00031 18 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-01-10, 2022-01-17, 2022-

01-24 och 2022-01-31 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-02-07 Dnr BUN 2022/00031 

  

 

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 2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-01-10, 2022-01-17, 2022-

01-24 och 2022-01-31 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr BUN 2022/00033 19 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-01-17, 2022-01-24 och 2022-

01-31 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-02-07 Dnr BUN 2022/00033 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-01-17, 2022-01-24 och 2022-

01-31 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr BUN 2022/00014 20 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

   

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-01-27 Dnr BUN 2022/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information från förvaltningschef till barn och 

utbildningsnämnd 2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr BUN 2022/00015 21 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-01-27 Dnr BUN 2022/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 

2022-02-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr BUN 266962  22 

Övriga frågor 
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