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

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-29 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 13 november 2019 klockan 

13:30 på Åsedaskolan F-6, Åseda för att behandla följande ärenden: 

OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas 

klockan 13:00 på Åsedaskolan F-6 i Åseda för en visning av skolan. 

 Upprop

 Val av justerare

Ärende Anteckningar

1. Godkännande av dagordning

Dnr 13226

2. Information från rektor för Åsedaskolan F-6

Dnr 2019-000010

Rektor Ann Norlin 

3. Information från Lönesamverkan Högsby

Uppvidinge Lessebo

Dnr 13937

Lönechef Cecilia Karlsson 

4. Rapportering från gymnasieutskottet

Dnr 2019-000075

Margareta Schlee (M) 

5. Förskolan Svalan

Dnr 2019-000107

./. Rektor Anna Andrén 

6. Omlokalisering av grundsärskolan i

Uppvidinge kommun

Dnr 2019-000047

./. Verksamhetschef Yvonne Petersson 

7. Systematiskt kvalitetsarbete på

huvudmannanivå

Dnr 2019-000202

./. 

8. Aktuella elevtal

Dnr 2019-000017

./. 

9. Ledningsorganisation

Dnr 2018-000145

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Granskning av barn- och 

utbildningsnämndens ekonomistyrning 

Dnr 2019-000184  

./. 

11.  Ekonomisk rapport 

Dnr 2019-000012  

Underlag distribueras senast 11 

november 2019 

12.  Bidrag till fristående grundskola och 

fritidshem 2020 - Växjö Internationella 

grundskola AB 

Dnr 2019-000220  

./. 

13.  Bidrag till fristående grundskola 2020 - 

Kronoberg skola AB i Växjö 

Dnr 2019-000221  

./. 

14.  Bidrag till fristående grundskola 2020 - Fria 

48:an ekonomisk förening i Älghult 

Dnr 2019-000222  

./. 

15.  Bidrag till fristående grundskola 2020 - 

Thoren Framtid i Växjö 

Dnr 2019-000223  

./. 

16.  Meddelanden 

Dnr 2019-000013  

./. 

17.  Verksamhetsrapport 

Dnr 2019-000011  

Presenteras på sammanträdet 

18.  Återrapportering av kränkande behandling 

Dnr 2019-000026  

./. 

19.  Återrapportering av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000009  

./. 

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 

 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:  

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

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-15 
Referens 

BUN 2019-000107 

  

 

Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Rektor för södra förskoleområdet och Uppvidingehus får i uppdrag att 

utföra en preliminär kostnadsberäkning för nybyggnation av förskolan 

Svalan. 

2. Rektor för södra förskoleområdet och Uppvidingehus får i uppdrag att 

utföra en preliminär kostnadsberäkning för ombyggnationen av köket, 

transportväg för matleverans, utegård och tillsättande av förskolemodul 

med två avdelningar på förskolan Svalan. 

3. Uppdraget redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 

februari 2020.     

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj 2019 § 64 uppdraget att utvärdera lokalbehov och 

utformning av verksamheten på förskolan Svalan samt presentera de 

framtida utvecklingsbehoven. På barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i september 2019 § 81 återremitterades sammanträdet och 

beslut togs om att det skulle presenteras på sammanträdet i november.  

Förskolan är i behov av större lokaler i allmänhet men i synnerhet är köket 

gammalt och litet. Det är en svår arbetsmiljö för den personalen som arbetar 

i köket med exempelvis en diskmaskin som kräver manuella lyft, 

begränsade möjligheter till förvaring av livsmedel samt avsaknad av frysar 

och kyl.  

För att utöka lokalerna och åtgärda den svåra arbetsmiljön i köket föreslås 

en ombyggnad av köket och att en förskolemodul placeras på gården för att 

möjliggöra ytterligare två barnavdelningar. Syftet med detta är att förbättra 

kökspersonalens arbetsmiljö och minska barngrupperna. En ombyggnation 

enligt förslag skulle även möjliggöra att transporten till köket kan komma in 

på baksidan och inte på gården som sker idag.   

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 81 

Tjänsteskrivelse av rektor, 2019-10-15  

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Rektor 

Anna Andrén 
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§ 81 Dnr 2019-000107  

Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras och presenteras senast på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i november.       

Reservation 

Torbjörn Gustafsson (C), Sadiq Sahal (C), Anna-Lena Gustafsson (KD) och 

Robert Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering nedan.  

Reservationsmotivering 

Svalan har haft ett behov av utökade lokaler under hela året. Vi finner det 

beklämmande att vi fortfarande inte har ett beslut att tillgodose förskolans 

behov.      

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj 2019 § 64 uppdraget att utvärdera lokalbehov och 

utformning av verksamheten på förskolan Svalan samt presentera de 

framtida utvecklingsbehoven.  

Förskolan är i behov av större lokaler i allmänhet men i synnerhet är köket 

gammalt och litet. Det är en svår arbetsmiljö för den personalen som arbetar 

i köket med exempelvis en diskmaskin som kräver manuella lyft, 

begränsade möjligheter till förvaring av livsmedel samt avsaknad av frysar 

och kyl.  

För att utöka lokalerna och åtgärda den svåra arbetsmiljön i köket föreslås 

en ombyggnad av köket och att en förskolemodul placeras på gården för att 

möjliggöra ytterligare en barnavdelning. Syftet med detta är att förbättra 

kökspersonalens arbetsmiljö och minska barngrupperna. En ombyggnation 

enligt förslag skulle även möjliggöra att transporten till köket kan komma in 

på baksidan och inte på gården som sker idag. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden fattar beslut om följande punkter:  

1. göra en ombyggnation av köket på förskolan Svalan 
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2. hyra in en förskolemodul under en tidsperiod på fem år för att 

kompensera den yta som kökets ombyggnation tar i anspråk samt för att 

användas som en förskoleavdelning då barnantalet ökar 

3.  hemställa hos kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget om 1 

miljon kronor för ombyggnation av köket på förskolan Svalan    

4. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram år 2020, 2021 

och 2022 om 607 200 kronor/år för hyrning av förskolemodul 

5. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram år 2020, 2021 

och 2022 om 750 000 kronor /år för utökade personalkostnader på förskolan 

Svalan 

6. driftskostnaden för kapitalkostnaden för ombyggnation finansieras inom 

ramen för förskolan Svalans driftsbudget 

Ekonomiska konsekvenser 

En preliminär kostnadsberäkning av projektet har gjorts av Uppvidingehus.  

Kostnad för ombyggnation av köket  

Cirka 1 miljon kronor.  

Kostnad för hyra av förskolemodul 

Efter avtalad hyrestid erbjudes köp eller fortsättningshyra av byggnaden.  

Årshyra vid 5 års hyrestid 607 200  kr/år  

Fortsättningshyra efter 5 års hyrestid      109 300  kr/år 

Köppris år 6 315 000  kr 

Kostnad för utökade personalkostnader 1,7 heltidstjänst 

Cirka 750 000 kronor/år       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikaela Gross (V) yrkar att ärendet återremitteras och presenteras senast på 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november.  

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar återremiss på punkterna 1 och 3-6 och bifall 

till punkt 2 i barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Margareta Schlee (M) och Anders Ljungqvist (-) yrkar bifall till Mikaela 

Gross (V) yrkande.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Mikaela Gross (V) yrkande.  
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Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.   

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Mikaela Gross (V) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 64 

Tjänsteskrivelse av rektor, 2019-08-20  

Förskolan Svalan, 2019-08-21 

Ritning av modul   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för 

elevhälsan får i uppdrag att utvärdera lokalbehovet för grundsärskolan i 

Uppvidinge kommun. 

2. Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för 

elevhälsan får tillsammans med Uppvidingehus i uppdrag att 

kostnadsberäkna grundsärskolans behov av anpassade lokaler i 

Uppvidinge. 

3. Uppdraget redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 

februari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick uppdraget på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i april 2019 § 37 att ta fram ett förslag 

där alternativa lokaliseringar jämförs både verksamhets- och 

kostnadsmässigt.  

Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och samtidigt se över de 

pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på grundsärskolan 

idag.  

För att öka tillgängligheten på grundsärskolan krävs det anpassade lokaler 

efter verksamhetens behov i enlighet med gällande riktlinjer. Samla 

grundsärskolan på en enhet och inte som idag vara utsprid på flera skolor 

vilket är resurskrävande.  

Därmed sker effektivisering samt utveckling av verksamheten för barnens 

bästa.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för elevhälsan, 2019-10-29  

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-04-10 § 37 

Beslutet skickas till 

Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9  

Verksamhetschef för elevhälsan  

Uppvidingehus   
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Yvonne Petersson 
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§ 37 Dnr 2019-000047  

Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag där nuvarande och alternativa lokaliseringar 

jämförs både verksamhets- och kostnadsmässigt senast till sammanträdet i 

september.     

Sammanfattning av ärendet 

Grundsärskolan i kommunen står inför stora utmaningar. Lokalerna som 

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

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

samtidigt se över de pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på 

särskolan idag. Pedagogiskt är köket svår arbetat framförallt med elever 

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

träningsskolan vilket ställer andra krav på miljön än tidigare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger barn- 

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag där 

nuvarande och alternativa lokaliseringar jämförs både verksamhets- och 

kostnadsmässigt senast till sammanträdet i september.   

Mikala Gross (V) yrkar bifall till Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:  

katja.schonbeck@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Katja Schönbeck UPPKASC01 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-25 
Referens 

BUN 2019-000202 

  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 

2018–2019 systematiska kvalitetsarbete för grundsärskolan, fritidshem och 

förskoleklass  

Sammanfattning av ärendet 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för att få en god kvalité 

på sin verksamhet. För att nå de uppsatta målen behövs att man följer upp, 

analysera, letar efter orsaker och genomför de förändringarna som krävs för 

att verksamheten ska utvecklas i utsatt riktning. Det huvudmannens ansvar 

att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på huvudmannanivå enligt 

4 kap. 3 § skollagen (2010:800). 

I april 2019 infördes nya mallar som stöd till rektorerna. Varje enhet att 

arbetat och sammanställt till systematiska kvalitetsarbete i dialog med 

utvecklingsledaren. Huvudmannen har sammanställt varje 

verksamhetsområde där styrkor, avvikande resultat och 

utvecklingsområden lyfts fram. I varje rapport inleds med en 

sammanfattning som följs av en mer detaljerad beskrivning. Till denna 

nämnd finns förskoleklass, fritidshem och grundsärskolan 

färdigsammanställd.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-10-25. 

Sammanställning av förskoleklassens systematiska kvalitetsarbete 

Sammanställning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete 

Sammanställning av grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete 

  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Katja Schönbeck 
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Sammanfattning  

Huvudmannen har valt att fokusera huvudområdena personalens, elevernas och 

vårdnadshavares delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, resultatuppföljning 

och analys, elevhälsans arbete och trygg och god miljö för lärande.  

Läsåret 2018/2019 blev den tidigare frivillig skolformen förskoleklass obligatorisk. Det 

innebär att alla barn har skolplikt från höstterminen från det år de fyller sex år. Till 

innevarande läsår har kartläggningsmaterialet i matematik och i svenska språket blivit 

obligatoriskt att genomföra. Det är ett led i den statliga garantisatsningen ”läsa-, 

skriva- och räknagarantin”.   Kartläggningsmaterialet används för att upptäcka barn 

på ett tidigt stadium som är i behov av stödinsatser. En del av skolorna har under 

föregående läsår genomfört båda delarna av materialet och någon skola har endast 

gjort en av delarna. Det viktiga blir att skapa en god och säker rutin för hur skolorna 

samlar in, analyserar och sätter in rätt stödinsatser. I dagsläget finns en grupp som 

arbetar med detta.  

Elevhälsans arbete ska kompensera elevers olika förutsättningar för att klara sin 

skolgång framgångsrikt. En stor del av deras arbete är att jobba främjande och 

handleda skolans personal. Ett stort arbete har under sjösatts, där elevbemötande är i 

fokus. För att få god förankring startades arbete med att rektorer, speciallärare och 

specialpedagoger, under hösten kommer även den övriga personalen i skolan att 

kopplas på. Detta är en insats för en bättre trygghet och studiemiljö för eleverna. I 

våras genomfördes skolinspektionens egna enkätundersökning, Skolenkäten i 

kommunens skolor. Generellt visar den på att vi behöver jobba ännu mer på att 

tillförsäkra eleverna en trygg och god studiemiljö samt att de grundläggande värdena, 

som bl.a. mäter elevbemötande. Bilagorna, som återfinns i slutet, visar tabeller i olika 

format och enkätsvar.  

Huvudmannen behöver arbeta för att skolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. 

Detta görs genom att föra kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att 

uppmärksamma rektorer i arbetet och för huvudmannen att fånga upp signaler om 

hur arbetet förs på ute på skolorna.  

Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer förvaltningschefen och 

utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra verksamhetsdialog med rektor, 

personal och elever för att följa och stötta i arbetet. 

Katja Schönbeck, utvecklingsledare  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppvidinge kommun 
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1.Inledning 

 

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 

Förskoleklassens visioner och långsiktiga mål: 

 

- Förskoleklassen skall under läsåret förbereda eleverna för skolan och bygga på 

erfarenheterna från förskolan och byggas på ytterligare med erfarenheter från metoder 

och arbetssätt som användas i skolan. Förskoleklassen skall genomföra aktiviteter 

tillsammans med skolan för att möjliggöra att eleverna känner sig trygga med skolans 

miljö och arbetssätt. 

- Alla elever skall under höstterminen vara kartlagda och resultatet skall användas för 

planering av genomförande av undervisningen under läsåret.  

 

Prioriterade mål 2018/2019 

Genomförande av kartläggningsmaterial, matematik ”Hitta matematiken” och svenska 

”Hitta språket” som en del av undervisningen och eventuella stödinsatser.  
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2.Övergripande enhetsinformation 

 

 

 

 

 

 

Alla förskoleklasser har förskolelärare som arbetar i klassen. En del av enheterna har ett tätt 

samarbete med personal från lågstadiet men även med fritidshemspersonalen. Flertalet av de 

som arbetar i förskoleklass har även tjänst på fritidshemmet.  

 

Personal inom elevhälsa 

Fördelningen av personal som jobbar med elevhälsan ser olika ut på enheterna. Det som är 

gemensamt för alla enheterna är att de har tillgång till kurator, skolsköterska, skolläkare 

psykolog och specialpedagog genom den centrala elevhälsan. Dessa arbetar på uppdrag av den 

centrala elevhälsan och styrs efter enheternas behov.  Alla enheterna hade under läsåret 

speciallärare som arbetade ute på enheterna.  

 

Skolsköterska  250% 

Kurator 300% 

Specialpedagog 170% 

Skolpsykolog Vid behov 

Skolläkare Vid behov 

 

 

 

 

 

 

Enhet Antal elever 

Alstermoskolan 12 st.  

Lenhovdaskolan 22 st. 

Nottebäckskolan 11 st.  

Åsedaskolan F-6 43 st. 

Summa:  88 st.  
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3. Flödesschema över huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete 

 

SKA samman- 

ställs på enhets- 

nivå.                     

 

 

 

 

SKA samman-     

ställs på huvud-           Redovisas för BUN. 

mannanivå. 

 

Verksamhets- 

besök genomförs 

av huvudmannen 

 

 

 

Måluppfyllelse- 

analys på respektive 

enhet.      Redovisas för BUN. 

Analys-Förändringar?  
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4. Delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 

 

Personalen har tillsammans med rektor på enheten ett stort ansvar för att det systematiska 

kvalitetsarbetet leds framåt i ett utvecklande syfte. Det innebär att enheten behöver 

analysera sina behov utifrån elevernas måluppfyllelse och skruva på verksamheten utifrån 

det.  Idag gör enheterna detta genom delaktighet på APT som leds av rektor, 

ämneskonferenser, planeringar, fortbildningar, schemaläggning, medarbetarsamtal, facklig 

samverkan och enkätundersökningar.  

Rektor fångar upp signaler från sin verksamhet och tar med det till skolledarträffar som 

infaller varannan vecka. Under läsåret som gått har träffarna varit mest informationsutbyte 

men även inslag av diskussioner av bedömning, kartläggningsmaterial, hantering av 

kränkande behandling. Inför kommande läsår har det lagts en tydlig plan för tre fokusträffar 

per termin, där varje träff har ett tema som ska stärka kvalitén i våra skolor. De kommande 

tre åren kommer innehållet styras till stor del av de insatser som Samverkan för bästa skola 

kommer generera i.  

 

Utifrån de resultat som Skolenkäten visar behöver vi stärka upp på ett flertal områden (se 

bilaga 1). Främst handlar det om hur vi arbetar för att förhindra att kränkningar sker. Det 

området får generellt låga värden även av vårdnadshavare. Men även tryggheten ses av 

vårdnadshavarna som ett förbättringsområde. Det är bara Lenhovdaskolan som når 

rikssnittet, övriga enheter befinner sig under det värdet. På de övriga områdena finns det 

ingen generell bild utan det varierar från enhet till enhet. En åtgärd från huvudmannen att 

stärka rektorer och elevhälsans personal har man under våren genomgått en utbildning i 

elevbemötande. Under hösten kommer även den pedagogiska personalen att kopplas på. 

Huvudmannen ansåg att det var viktigt att starta med rektorer eftersom det är de som leder 

sin organisation.  

 

Under våren återupptogs ett par närverk som har legat i träda. Ett nätverk är förstelärarna, 

som har arbetat på uppdrag av rektor. Huvudmannen vilja är att sprida goda exempel och 

kunskap till alla delar i kommunen. Vid en gemensam uppstartsdag i augusti genomförde 

alla förstelärare korta föreläsningar/workshops. En av föreläsningarna fokuserade på det 

kartläggningsmaterial som blir obligatoriskt att genomföra i förskoleklass under nuvarande 
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läsår. Dagen var i ett led att utveckla samarbetet mellan enheterna men även för att visa och 

utveckla områden inom undervisningen.  Huvudmannen har initierat att alla enheter har 

konferenstid vid samma tidpunkt för att möjliggöra träffar för nätverk. Nytt till kommande 

läsår är att huvudmannen har startar upp lärgrupper, som utgörs av representanter från olika 

enheter och som undervisar i samma ämnen. En av grupper fokuserar på förskoleklass och 

har fått mer tid avsatt för att kunna förankra och utveckla genomförandet av 

kartläggningsmaterialet. Vi vill stärka sambedömning och samarbete mellan enheterna.  

 

Elevernas påverkan i det dagliga arbetet varierar.  Med stigande ålder ges och tränas 

eleverna i att ta mer och mer ansvar för sina saker och sitt arbete. Ett viktigt 

informationstillfälle är den information som kommer fram vid utvecklingssamtalen. Här bör 

huvudmannen ta fram riktlinjer hur informationen sammanställs och används för att 

utveckla skolan. En viktig informationskälla anser huvudmannen, är att bearbeta är 

resultaten av vårdnadshavarsvaren i Skolenkäten som genomfördes i kommunen under 

våren (se bilaga 1). Skolorna har fått resultatet sammanställt och diskuterat det med personal 

och elever. Huvudmannen har uppmanat skolledarna att ta del av andra skolors resultat och 

se vilka områden de kan samarbeta för att öka kvalitéten i de frågeställningar som belyses.  

 

Vårdnadshavare erbjuds att vara delaktiga i sitt barns skolgång genom att delta på 

föräldramöten, samråd (föräldrarepresentantträff), enkätundersökningar samt genom 

huvudmannens klagomålshantering.   
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5. Resultatuppföljning och analys 

Från och med läsåret 2018/2019 blev förskoleklass obligatoriskt för alla sexåringar. Det är en 

skolform som alla skolorna har haft även tidigare. Nytt för i år var att det fanns två 

kartläggningsmaterial; ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”. De flesta skolorna 

genomförde båda delarna, medan någon skola endast genomförde matematikdelen.  Genom 

att använda delarna i undervisningen kunde pedagogerna se hur materialet var uppbyggt 

och dra lärdomar av det till dess att det blir obligatoriskt att använda 2019/2020.  

Pedagogerna i förskoleklass fick materialet ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” innan 

sommaren 2018 för att hinna läsa igenom och bilda sig en uppfattning om det. När 

höstterminen inleddes påbörjades planeringen av det praktiska arbetet. Då gjordes även en 

sammanfattning av materialet för att tydligare se vilka delar som skulle göras i helklass, i 

grupp eller enskilt. Materialet upplevdes relativt lätt att använda och att kartläggningen gav 

viss information om eleverna. Hur sammanställning av resultaten har gått till har skilt sig 

mellan skolorna och hur man har använt sig av resultatet. De flesta av skolorna har 

analyserat och satt in åtgärder utifrån resultaten. En av skolorna har haft svårt att hitta tiden 

för att använda sig av resultatet utan har mer sett det som en erfarenhet att få pröva 

materialet.  

Det är av stor vikt att förskollärare i förskoleklass får tid för planering, reflektion och analys 

av resultat för att kunna använda sig av kartläggningsmaterialen, ”Hitta språket” och ”Hitta 

matematiken”, på ett sådant sätt att de elever som visar en indikation på att inte nå 

kunskapskraven som minst ska uppnås i åk 3 tidigt identifieras. Syftet är ju att de eleverna 

ska få stöd och hjälp så tidigt som möjligt, för att undvika misslyckanden i sin språk- och 

matematikutveckling. 

 

Förskoleklasserna arbetar även med andra material där språket och matematiken är i fokus. 

De metoder och material som förskoleklasserna har använt sig av för att utveckla språket är 

tex Bornholmsmodellen, som bygger på språklekar som främjar språkligmedvetenhet och 

läsinlärning. Effekten vi ser av undervisningen är att det har lett till att många av barnen har 

knäckt ”läskoden”, dvs. de har förstått att bokstavsljud kan ljudas ihop till ord. Ytterligare 

några elever har blivit fonologiskt medvetna och är precis på väg att knäcka ”läskoden”. 

Några elever behöver av olika skäl fortsatt stöd för att bli fonologiskt medvetna. Många elever 

kan koppla bokstäver till bokstavsljud när de skriver.  De är också nyfikna på hur olika ord 
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stavas och frågar om det. De som inte har kommit så långt i sin skrivutveckling ännu skriver 

av ord och frågar ofta vad det står och kommenterar de olika bokstäverna och ljuden. 

 

Undervisningen i matematiken har utgått från lekar, samtal och problemlösningar.  Det har 

lett till att de flesta eleverna har blivit mer matematiskt medvetna. Många av eleverna kan 

ramsräkna till 100. De flesta eleverna kan se mönster och fortsätta upprepa det. De kan också 

sortera utifrån olika egenskaper. Några elever känner till namnen på de vanligaste 

geometriska formerna. De flesta eleverna har börjat utveckla en taluppfattning inom 

talområdet 0-10. Effekterna av samtal och problemlösningar är att pedagogerna ser att 

eleverna kan lösa problem i par och grupp genom att samtala och resonera sig fram till 

lösningar. Eleverna kan sortera, men en del har svårare att sätta ord på sina tankar om mönster 

och hur sorteringen har gått till.  

 

Det går inte att se några tydliga skillnader på pojkars och flickors lärande, utan den största 

skillnaden är hur långt eleven har kommit i den språkliga utvecklingen. Här ser man skillnad 

om eleven har svenska som modersmål eller en försenad språkutveckling, men det finns ingen 

överrepresentation inom något av könen.  

 

 

 

6. Elevhälsans arbete 

Huvudmannen har en central elevhälsa där alla funktioner som ingår i elevhälsan finns. Syftet 

är att kunna göra insatser på främjande och förebyggande basis men även att göra insatser 

efter de behov som enheterna signalerar om.  

 Kuratorer och skolsköterskor ingår i varje skolenhets elevhälsoteam (EHT) och har flera 

gemensamma hälsoförebyggande arbeten. EHT är något som vi ser behöver utvecklas på 

samtliga enheter, pedagogerna ser inte EHT som något de kan vända sig till och få stöd och 

handledning. EHT-möten är en arena för akuta ärende och målet är att varje möte skall delas 

upp i liten del åtgärder och fokus skall vara på främjande och förebyggande arbete. Under 

höstterminen hade elevhälsochefen två träffar med skolornas speciallärare/specialpedagoger 

där man diskuterade hur vi skulle arbeta med screeningresultaten och få en gemensam 

struktur på EHT-möten. Arbete påbörjades med att ta fram en elevhälsoplan som stöd för en 
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gemensam grundläggande struktur. Den är ännu inte färdigställd vilket är ett av målen under 

hösten 2019. 

Sedan hösten 2018 har vi avtal med en ny skolpsykolog, vi började med en utbildning i 

bemötande och förhållningssätt för samtliga rektorer (förskola och skola), specialpedagoger 

och speciallärare. Utbildningen har varit fyra halvdagar och uppskattade av deltagarna, i 

utbildningen ingick litteratur av Bo Hejlskov, Beteende problem i förskolan, Beteende problem i 

skolan. Elevhälsan arbetar internt med att ge utbildningen till övriga professioner inom 

elevhälsan. Inför läsåret 19/20 är målsättningen är att utbildningen skall fortsätta ute på 

skolorna av rektorer och specialpedagoger/speciallärare med stöd av elevhälsan. 

En framgångsfaktor med skolpsykologen har varit att hon varit ute på några av skolorna och 

varit med på EHT där man fått tillfälle att diskutera elevers svårigheter, en annan framgång 

har varit handledning till pedagoger. Målet under nästa läsår är att skolpsykologen och även 

skolläkaren skall vara med på ett EHT ute på varje skola minst en gång per termin för 

rådgivning och handledning.   

Tal och språk pedagogen samverkar med Logoped på Region Kronoberg och har även 

samverkan med BVC i kommunen för tidiga insatser i barnens tal- och språkutveckling. 

Specialpedagog ger handledning och tips på övningar till personal och vid behov till 

vårdnadshavare hur de kan arbeta med barnen.  

 

Vi ser att det är viktigt att vi har goda rutiner för övergången mellan förskola och förskoleklass 

och tar till vara på den informationen som finns om barnen innan de kommer till 

förskoleklassen. På de flesta enheter känner barnen varandra och har gått tillsammans i 

förskolan. Det ger en trygg start för gruppen. De extra stödinsatserna och strukturer som har 

funnits tidigare ska nyttjas, så att eleven inte behöver komma till onödiga misslyckande. 

Rutinerna för överlämningen har fungerat bättre inför läsåret men behöver ändå förbättras 

och säkerställa hur informationen förs vidare och inte fastnar hos enskilda personer.   

Pedagogernas utgångspunkt har varit att alla elever är olika och lär på olika sätt. Därför har 

det varit särskilt viktig att fånga lärandet i stunden och vara väldigt flexibel med hur de 

aktiviteter som har varit planerade kan genomföras. I förskoleklass används bildstöd för att 

skapa struktur och det ger en förutsägbarhet för eleverna. Eftersom det oftast flera pedagoger 

i förskoleklassen så har det funnits förutsättningar att dela gruppen i mindre grupper för att 

kunna möta olika behov.  

Uppföljning och utvärdering av extra anpassningar och särskilt stöd, har skett regelbundet 

under läsåret särskilt vid läsårsslut, där överlämningar till kommande pedagoger har skett.  
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7. Trygg och god miljö för lärande 

Vi skapar en trygghet för barnen genom att ha en bra inskolning innan de börjar i förskoleklass 

och målet är att skapa en bra relation till varje barn. Under vårterminen påbörjades 

inskolningen genom att pedagogerna besöker de nya eleverna på respektive förskola. 

Pedagogerna i förskolan har sett till att eleverna har träffat varandra vid några tillfällen innan 

de kommer på besök till respektive enhet. Eleverna besöker därefter sin nya skola vid ett par-

tre tillfällen. Vid dessa tillfällen genomförs olika aktiviteter, går igenom några regler, äter i 

matsalen för att barnen ska få insyn i verksamheten och känna sig trygga inför starten i 

förskoleklass. Det sker noga överlämningar mellan förskola och skola speciellt för barn som 

är i behov av särskilt stöd eller anpassningar.  

 

Skolenkätens resultat visar att alla enheter behöver arbeta och planera för att få ett bättre 

studieklimat. De skolan som sticker ut negativt i området är Åsedaskolan F-6 som har ett 

värde på 4,9 jämfört med riket som har 7,0. Rektorn hjälpte pedagogerna med att skapa 

strukturer och tydliga lektionsplaneringar där alla eleverna visste vad som skulle hända på 

lektionerna och vad som förväntades av dem. Klimatet blev lugnare, men det finns ingen 

enkätundersökning som är gjord som kan styrka att åtgärderna verkligen gav den effekt som 

pedagoger och barn upplever.  

 

 

 

8. Åtgärder 

 

• Huvudmannen ska arbeta för att skolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. Detta 

görs genom att föra kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att 

uppmärksamma rektorer i arbetet och för huvudmannen att fånga upp signaler om hur 

arbetet förs på ute på skolorna.  
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• Huvudmannen har skapat lärgrupp med fokus på förskoleklass och 

kartläggningsmaterialet. Huvudmannen ska säkerställa att resultaten fångas upp och 

att rätt stödinsatser sätts in.  

 

• Huvudmannen ska följa upp det trygghetsarbete som finns i kommunen skolor, men 

behöver stärkas för att alla elever ska känna trygghet. Detta görs genom att skolorna 

följer upp och arbetar med sina planer mot kränkande behandling. Huvudmannen 

genomför kontinuerligt enkäter för att följa upp huruvida arbetet får effekter.  

 

• Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer förvaltningschefen och 

utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra verksamhetsdialog med rektor, 

personal och elever för att följa och stötta i arbetet. 
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Bilaga 1 Resultat av skolenkäten 2019 Vårdnadshavare i 

förskoleklass  

 

  Alstermo Lenhovda Nottebäck 
Åseda F-

6 Uppvidinge Riksvärde 

1. Stimulans 7,6 9,2 8,7 7,2 8,2 8,2 

2. Anpassningar efter elevens behov 6,7 8,1 8,7 7,8 8 8,2 

3. Arbetsro 7,1 6,4 8,1 4,9 6,8 7 

4. Trygghet 7,5 8 7,3 7,5 7,5 8 

5. Förhindra kränkningar 6,4 7,6 7,6 6,1 7 7,9 

              

Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet inget värde inget värde 8 6,7 7,5 8,2 

Jag skulle rekommendera mitt barns skola inget värde inget värde 7,3 5,7 7 8,2 

              

Svarfrekvens 67% 40% 145% (!) 28% 51%   

       
 

 

Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger lägst ner på skalan (röd 

markerad) och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger överst (grön 

markerad). Omarkerat betyder att resultatet befinner sig bättre än de 10 procent "sämsta" men 

når inte de 10 procent bästa. 
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Sammanfattning  

Huvudmannen har valt att fokusera huvudområdena personalens, elevernas och 

vårdnadshavares delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, resultatuppföljning 

och analys, elevhälsans arbete och trygg och god miljö för lärande. Kommunens 

grundsärskoleelever finns på två enheter, i Lenhovda och i Älghult. De elever som går 

med inriktning träningsskola går alla i Lenhovda.  

Eleverna har en god måluppfyllelse, vilket härleds till de arbetssätt som skolorna har 

utvecklat. I stort och mycket utgår man från elevernas intresse och bygger sin 

undervisning kring detta. Det går inte att se några skillnader på pojkars och flickors 

måluppfyllelse utan det är snarare graden av deras funktionsnedsättning som har ett 

större påverkan på resultatet.   

Elevhälsans arbete ska kompensera elevers olika förutsättningar för att klara sin 

skolgång framgångsrikt. En stor del av deras arbete är att jobba främjande och 

handleda skolans personal. Ett stort arbete har under sjösatts, där elevbemötande är i 

fokus. För att få god förankring startades arbete med att rektorer, speciallärare och 

specialpedagoger, under hösten kommer även den övriga personalen i skolan att 

kopplas på. Detta är en insats för en bättre trygghet och studiemiljö för eleverna. I 

våras genomfördes skolinspektionens egna enkätundersökning, Skolenkäten i 

kommunens skolor. Generellt visar den på att vi har en tryggmiljö för eleverna på våra 

grundsärskolor. Bilagorna, som återfinns i slutet, visar tabeller i olika format och 

enkätsvar.  

Huvudmannen behöver arbeta för att skolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. 

Detta görs genom att föra kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att 

uppmärksamma rektorer i arbetet och för huvudmannen att fånga upp signaler om 

hur arbetet förs på ute på skolorna.  

Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer förvaltningschefen och 

utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra verksamhetsdialog med rektor, 

personal och elever för att följa och stötta i arbetet. 

         Katja Schönbeck, 

utvecklingsledare  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppvidinge kommun 
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1. Inledning 

 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 

 

Prioriterade mål för kommunens grundskolor 2018/2019 

Förvaltningens prioriterade mål under läsåret var att skapa förutsättningar för samarbete 

och erfarenhetsutbyte mellan skolorna, där likvärdigheten mellan skolorna sattes i fokus. 

Genom att stärka det systematiska kvalitetsarbetet och använda det för att analys som leder 

till utveckling av enheterna och höjd måluppfyllelse för eleverna. 
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2.  Övergripande enhetsinformation 

Enheter grundskola och elevtal 

 

Elevfördelning inom grundskola 

Årskurs Antal elever Grundsär Gr. Sär. 

inriktning 

träningsskola 

Gr. Sär. 

integrerad i 

grundskolan 

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

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

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

4 2 st. 1 st. 1 st. 0 st. 

5 2 st.  0 st. 2 st.  0 st. 

6 1 st.  0 st. 1 st.  0 st. 

7 0 st.  0 st. 0 st. 0 st. 

8 4 st.  3 st. 1 st.  0 st. 

9 2 st.  1 st.  0 st. 1 st.  

Summa:  15 st.  9 st. 5 st.  1 st.  

 

Eleverna finns på Älghultskolan samt Lenhovdaskolan. Alla elever som går 

grundsärskola med inriktning träningsskola har sin skolgång i Lenhovda.  

Enhet Pedagoger elevassistenter 

Lenhovdaskolan 3 (2,75 tj.) 12 (7,22 tj.) 

Älghultskolan 1 (0,8 tj.) 2 (1,0 tj.) 

Summa: 4 (3,55 tj) 14 (8,22 tj.) 

 

Personal inom elevhälsa 

Fördelningen av personal som jobbar med elevhälsan ser olika ut på enheterna. Det som 

är gemensamt för alla enheterna är att de har tillgång till kurator, skolsköterska, 

skolläkare psykolog och specialpedagog genom den centrala elevhälsan. Dessa arbetar på 

Enhet Antal elever 

Lenhovdaskolan 12 st. 

Älghultskolan 3 st. 

Summa:  15 st.  
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uppdrag av den centrala elevhälsan och styrs efter enheternas behov.  Alla enheterna 

hade under läsåret speciallärare som arbetade ute på enheterna. En av skolorna har en 

beteendevetare. 

Skolsköterska  250% 

Kurator 300% 

Specialpedagog 170% 

Skolpsykolog Vid behov 

Skolläkare Vid behov 
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3. Flödesschema över huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete 

 

SKA samman- 

ställs på enhets- 

nivå.                     

 

 

 

 

SKA samman-     

ställs på huvud-           Redovisas för BUN. 

mannanivå. 

 

Verksamhets- 

besök genomförs 

av huvudmannen 

 

 

 

Måluppfyllelse- 

analys på respektive 

enhet.     Redovisas för BUN 

Analys-Förändringar?  

     . 
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4. Delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 

 

 

Personalen har tillsammans med rektor på enheten ett stort ansvar för att det systematiska 

kvalitetsarbetet leds framåt i ett utvecklande syfte. Det innebär att enheten behöver 

analysera sina behov utifrån elevernas måluppfyllelse och skruva på verksamheten 

utifrån det.  Idag gör enheterna detta genom delaktighet på APT som leds av rektor, 

arbetslagsträffar, planeringar, fortbildningar, schemaläggning, medarbetarsamtal, facklig 

samverkan och enkätundersökningar. Pedagogerna i grundsärskolan har gemensam 

planeringstid och informationen ges till elevassistenterna i ett personalmöte. I mötestiden 

finns det även handledningstid.  

Rektor fångar upp signaler från sin verksamhet och tar med det till skolledarträffar som 

infaller varannan vecka. Under läsåret som gått har träffarna varit mest 

informationsutbyte men även inslag av diskussioner av betyg och bedömning, hantering 

av kränkande behandling, ny timplan. Inför kommande läsår har det lagts en tydlig plan 

för tre fokusträffar per termin, där varje träff har ett tema som ska stärka kvalitén i våra 

skolor. De kommande tre åren kommer innehållet styras till stor del av de insatser som 

Samverkan för bästa skola kommer generera i. Grundsärskolan är inte aktivt med i 

processen, däremot är Älghultskolan med som har grundsärskola på sin enhet och 

Åsedaskolan har två integrerade elever. 

 

Huvudmannen har initierat att alla enheter har konferenstid vid samma tidpunkt för att 

möjliggöra träffar för nätverk. Nytt till kommande läsår är att huvudmannen har startar 

upp lärgrupper, som utgörs av representanter från olika enheter och som undervisar i 

grundsärskolan. Vi vill stärka sambedömning och samarbete mellan enheterna.  

 

Eleverna har stor påverkan i det dagliga arbetet. På enheten i Älghult finns eleverna 

delaktiga i skolans elevråd.   Med stigande ålder ges och tränas eleverna i att ta mer och 

mer ansvar för sina saker och sitt arbete.  I Lenhovda sker det en daglig kommunikation 

mellan skolan och vårdnadshavare genom Ipads. Dagen dokumenteras genom 

fotografier, som är ett stöd för eleven att berätta hemma vad som har skett i skolan. Det 

har utvecklat kommunikationen och både elever och vårdnadshavare är mycket nöjda 

med arbetssättet.  

 

Under våren genomfördes Skolenkäten och det var vårdnadshavarna som fick möjligheten 

att besvara den (se bilaga 1). Värdena visar att vårdnadshavarna generellt är mycket nöjda 

med sina barns skolgång. Alla värdena är i paritet med riket eller bättre. På enheten i 
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5. Resultatuppföljning och analys 

 

Grundsärskolan har två inriktningar som de arbetar efter, grundsärskolans där ämnen 

läses samt träningsskola som har ämnesområden. Huvudmannen har elever som läser 

inom båda inriktningarna samt att vi även har en elev på Älghultskolan som läser en del 

ämnen enligt grundskolans läroplan. Alla elever som läser med inriktning träningsskola 

har sin skolgång i Lenhovda.  

 

Undervisningens upplägg skiljer sig från elev till elev då behoven och förförståelsen är 

väldigt olika. Båda enheterna har lagt upp arbetsområden utifrån elevernas intressen. 

Utgångspunkten har varit att skapa motivation, utmaning och glädje i lärandet. Resultat 

av arbetssättet har blivit en god måluppfyllelse och pedagogerna upplever att eleverna 

har presterat väldigt bra utifrån sina förutsättningar. Andra effekter som man har sett är 

att eleverna är engagerade, kommer med egna förslag och är målmedvetna.  

Huvudmannen har två elever i åk 8 och 9 som är integrerade på Älghultskolan och läser 

de praktisk-estetiska ämnena enligt grundskolans läroplan.  

 

Det man har sett i Lenhovdaskolan är att schemaläggningen har stor påverkan på 

elevernas ork och uthållighet. Det behöver finnas en god balans mellan de praktiska och 

teoretiska ämnen, två praktiska ämnen under samma dag tar mycket fysik energi från 

eleverna medan de teoretiska tar energi som visar sig genom att de ofta blir omotiverade 

till uppgiften; orken tryter. Detta är något man bör ha med sig i schemaläggningar och 

tidigt starta dessa samtal med verksamheter och lokaler som man samarbetar kring. 

Vi väljer att inte jämföra betygen/måluppfyllelse mellan flickor och pojkar då det är av 

underordnad betydelse utan betygen/måluppfyllelsen är ofta och mer kopplad till 

graden av deras funktionsnedsättning. Det finns en god spridning av betygen (Bilaga 3). 

Det gulmarkerade betyder att eleven har läst enligt grundskolans läroplan och blivit 

bedömd utifrån de kunskapskraven.  

 

Lenhovda genomfördes i maj en enkät som undersökte elevernas trygghet inom skolans 

olika fysiska områden (se bilaga 2).  Resultatet visar att det finns en god trygghet hos 

merparten av eleverna.   

Vårdnadshavare erbjuds att vara delaktiga i sitt barns skolgång genom att delta på 

föräldramöten, samråd (föräldrarepresentantträff), enkätundersökningar samt genom 

huvudmannens klagomålshantering.   
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I Lenhovda fanns det en elev som gick i åk 8, där vårdnadshavare valt att inte få ett 

betyg utfärdat. Den eleven återfinns i statistiken hur måluppfyllelsen uppnås.  

 

 

 

6. Elevhälsans arbete 

 

Huvudmannen har en central elevhälsa där alla funktioner som ingår i elevhälsan finns. 

Syftet är att kunna göra insatser på främjande och förebyggande basis men även att göra 

insatser efter de behov som enheterna signalerar om.  

Kuratorer och skolsköterskor ingår i varje skolenhets elevhälsoteam (EHT) och har flera 

gemensamma hälsoförebyggande arbeten. På enheterna finns det speciallärare och 

specialpedagoger som arbetar med eleverna inom grundsärskolan. En del av den personal 

som finns har specialutbildningar mot olika typer av funktionsnedsättningar för att kunna 

möta behovet och vara ett stöd till övrig personal.  

 

I arbetet med barn och ungdomars psykiska hälsa har skolsköterskor och kuratorer 

deltagit i en samverkansutbildning med Linnéuniversitet i samsjuklighet tillsammans 

med personal från olika områden inom socialtjänsten. Samverkan Skola och socialtjänst 

är något som har haft brister, många gånger beroende på att vi inte talar samma språk. 

Under läsåret fick kuratorer och mottagningsenheten på socialtjänsten möjlighet att 

träffas och diskutera hur arbetet kan utvecklas, förslag har framkommit att socialtjänsten 

skall komma till skolornas konferenser och var med på några föräldramöten där de 

beskriver sitt arbete och tillvägagångsätt, skapa tillit till att alla gör sitt arbete. 

Sedan hösten 2018 har vi avtal med en ny skolpsykolog, vi började med en utbildning i 

bemötande och förhållningssätt för samtliga rektorer (förskola och skola), 

specialpedagoger och speciallärare. Utbildningen har varit fyra halvdagar och 

uppskattade av deltagarna, i utbildningen ingick litteratur av Bo Hejlskov, Beteende 

problem i förskolan, Beteende problem i skolan. Elevhälsan arbetar internt med att ge 

utbildningen till övriga professioner inom elevhälsan. Inför läsåret 19/20 är målsättningen 

är att utbildningen skall fortsätta ute på skolorna av rektorer och 

specialpedagoger/speciallärare med stöd av elevhälsan. 

 

 Tal och språk pedagogen samverkar med logoped på Region Kronoberg och har även 

samverkan med BVC i kommunen för tidiga insatser i barnens tal- och språkutveckling. 

Specialpedagog ger handledning och tips på övningar till personal och vid behov till 
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vårdnadshavare hur de kan arbeta med barnen. Alla eleverna har kontakt med 

habiliteringen. Det finns en etablerad kontakt mellan skolorna och habiliteringen där 

eleverna följs upp och det sker en hög grad av samverkan.  

 

 

7. Trygg och god miljö för lärande 

 

Antal registrerade kränkningar under vårterminen 2019 

Elev-Elev 0 st.  

Personal-Elev 0 st.  

 

Det är särskilt viktigt att eleverna som tillhör grundsärskolan känner stor trygghet i sina skolor 

och i arbetet med personalen. Våra elever känner sig trygga och har tillit till personalen (se 

bilaga 1 och 2). Undervisning bygget på mindre grupper där tydliggörande pedagogik och hög 

grad av individuell anpassning är framträdande drag och det ger en trygg och god miljö för 

lärandet. Dels handlar tillgänglighet om att göra den fysiska miljön tillgänglig, men en stor del 

är personalens kunskap, bemötande och förhållningssätt. Genom att arbeta mycket praktiskt 

och knyta an undervisningen till elevernas vardag och verkligheter skapas motivation och ett 

gott klimat. Det är viktigt för våra elever att få variation i undervisningen. Scheman anpassas 

efter elevernas behov med hjälp av tecken, bildstöd och tidshjälpmedel.   

 

På Lenhovdaskolan fick eleverna välja mellan fyra olika rastaktiviteter som fanns förberedda 

till deras raster. Effekten blev ett lugnare klimat under rasterna. Eleverna var nöjda över att 

tillverka olika saker på raster som de kunde ta hem och visa.  

 

Enkäterna visar att merparten av eleverna trivs på sin skola och känner trygghet med kamrater 

och personal. En till två elever upplever att aktiviteter utanför klassrummet skapar 

oro/otrygghet.  Detta är givetvis något som personalen uppmärksammade och var extra 

vaksamma vid för att kunna stötta elever i ännu större utsträckning vid nämnda situationer.  
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8. Åtgärder  

 

• Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta 

med systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer 

förvaltningschefen och utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra 

verksamhetsdialog med rektor, personal och elever för att följa och stötta i 

arbetet. 

• Huvudmannen ska säkerställa att de skriftliga rutinerna för placering i 

grundsärskolan följs.  

• Huvudmannen tar initiativ och ger förutsättningar för att samverka och 

samarbeta mellan enheterna.  
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Bilaga 1  

Resultat av Skolenkäten (vt 19), vårdnadshavare till elever i grundsärskola.  

 

 Grundsärskolan 

Vårdnadshavare åk 1-9       

   Uppvidinge Riksvärde 

1. Veta vad som krävs/Tillit till 

elevens förmåga   7,1 6,9 

2. Stimulans   7,6 7,7 

3. Anpassning efter elevens 

behov   8 7,3 

4. Grundläggande värden på 

skolan   8,6 8,6 

5. Studiero   7,7 7,7 

6. Trygghet   9 8,3 

7. Förhindra kränkningar   8,4 8,4 

8. Elevers utveckling   8,4 8,2 

11. Elevhälsa   7,6 7,6 
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Bilaga 2  

Trygghetsenkät Lenhovda grundsärskola 

Antal elever 11 

Antal elever som har besvarat enkäten: 10 

 Toppen  Så där Dåligt  

2. Hur mår du när du är i klassrummet? 10 0 0  

3.  Hur mår du när du är på rast? 8 1 1  

4.  Hur mår du när du är i omklädningsrummet på 

idrotten? 

 

8 

 

1 

 

1 

 

5.  Hur mår du när du är i korridoren? 8 1 1  

6.  Hur mår du när du är på toaletten? 9 0 1  

     

 Alltid Oftast Ibland Aldrig 

7. Finns det någon du kan vara med på rasten? 9 1 0 0 

8. Finns det någon vuxen på skolan som du kan 

prata med om du behöver hjälp? 

 

9 

 

1 

 

0 

 

0 

     

 Ja  Nej Vet inte  

9. Har någon på skolan sagt fula ord till dig som 

gjort dig ledsen den senaste månaden? 

 

1 

 

9 

 

0 

 

10. Har någon på skolan slagit dig den senaste 

månaden? 

 

0 

 

9 

 

1 

 



 

15 
 

 

 

Bilaga 3  

Betyg och måluppfyllelse grundsärskola. 

Det gulmarkerade betyder att eleven har läst enligt grundskolans läroplan och blivit 

bedömd utifrån de kunskapskraven.  

Betygsfördelning Älghultskolan:  

ÅK BL EN HKK IDH MA M1 M2 ML MU NO BI FY KE SO GE HI RE SH SL SV SVA TN TK 

8 A  A C E 2 2 2  C 2 2 2 C 2 2 2 2 C C 2 2 C 

8 B B E E E 2 2 2 B C 2 2 2 C 2 2 2 2 D C 2 2 C 

9 E C E C C 2 2 2 C C 2 2 2 C 2 2 2 2 C C 2 2 C 

 

Måluppfyllelse Lenhovdaskolan:  

Ämne Elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven  

Når ännu inte en 

godtagbar kunskapsnivå 

Når en godtagbar 

kunskapsnivå 

Når mer en godtagbar 

kunskapsnivå 

Bild 1 5 0 

Engelska 0 5 0 

Hem- och 

konsumentkunskap 

0 2 0 

Idrott och hälsa 0 6 0 

Matematik 2 3 1 

Modersmål 0 0 0 

Musik 0 6 0 

Naturorienterade ämnen 2 4 0 

Samhällsorienterade 

ämnen 

2 4 0 
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Slöjd 0 6 0 

Svenska  2 4 0 

Svenska som andra språk 0 0 0 

Teknik 2 4 0 

 

Grundsärelever som läser ämnesområden (5 stycken). 

 

Ämnesområde Elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven  

Otillräckliga 

kunskaper 

Godtagbara 

kunskaper 

Mer än godtagbara 

kunskaper 

Estetisk verksamhet 0 5 0 

Kommunikation 0 5 0 

Motorik 0 5 0 

Vardagsaktiviteter 0 5 0 

Verklighetsuppfattning 0 5 0 
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Sammanfattning 

Huvudmannen har valt att fokusera huvudområdena personalens, elevernas och 

vårdnadshavares delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, resultatuppföljning 

och analys, trygghet och god kamratskap.  

I våras genomfördes skolinspektionens egna enkätundersökning, Skolenkäten i 

kommunens skolor. Generellt visar den på att vi behöver jobba ännu mer på att 

tillförsäkra eleverna en meningsfull fritid med aktiviteter som stimulerar elevernas 

lärande. Bilagorna, som återfinns i slutet, visar tabeller i olika format och enkätsvar. Vi 

ser att de yngre elevernas vårdnadshavare i större utsträckning upplever att deras 

barn har en meningsfull fritid än de äldre elevernas, enligt Skolenkäten. 

Huvudmannen behöver arbeta för att fritidshemmen ska bli mer likvärdiga i 

kommunen och med en högre andel utbildad/legitimerad personal.  Genom att öka 

andelen utbildad personal kan vi öka kvalitén.  Detta görs genom att föra kontinuerliga 

diskussioner på ledningsgruppen för att uppmärksamma rektorer i arbetet och för 

huvudmannen att fånga upp signaler om hur arbetet förs på ute på fritidshemmen och 

vilka behoven är.   

Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer förvaltningschefen och 

utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra verksamhetsdialog med rektor, 

personal och elever för att följa och stötta i arbetet. 

 

       Katja Schönbeck, utvecklingsledare  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppvidinge kommun 
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1.Inledning 

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 

 

 

Fritidshemmets visioner och långsiktiga mål: 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen 

och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och 

grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.  

 

Prioriterade mål för fritidshemmet 2018/2019 

Erbjuda varierade aktiviteter för att möta alla elevers skilda behov och på så sätt utveckla 

verksamheten och kunskapsutvecklingen. 

En aktiv samverkan mellan personal i skolan och på fritidshemmet för att ta vara på 

varandras styrkor och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.  

Rektor ska skapa förutsättningar för samarbete mellan fritidshem och skola. 

Medverkan i SPSMs fortbildning för fritidspersonal i kommunen.  
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2. Övergripande enhetsinformation 

 

Enheter grundskola och elevtal 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhet Antal elever 

Alstermoskolan 56 st.  

Lenhovdaskolan 46 st.  

Nottebäckskolan 53 st 

Åsedaskolan F-6 104 st.  

Älghult 25 st.  

Summa:  284 st.  
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3. Flödesschema över huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete 

 

SKA samman- 

ställs på enhets- 

nivå.                     

 

 

 

 

SKA samman-     

ställs på huvud-           Redovisas för BUN. 

mannanivå. 

 

Verksamhets- 

besök genomförs 

av huvudmannen 

 

 

 

Måluppfyllelse- 

analys på respektive 

enhet.     Redovisas för BUN 

Analys-Förändringar?  
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4. Delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet  

Personalen har tillsammans med rektor på enheten ett stort ansvar för att det systematiska 

kvalitetsarbetet leds framåt i ett utvecklande syfte. Det innebär att enheten behöver 

analysera sina behov utifrån elevernas behov och önskemål för att utveckla fritidshemmet 

till ett komplement till skolan samt att ge eleverna en meningsfull fritid. Idag gör 

enheterna detta genom delaktighet på APT som leds av rektor, planeringar, 

fortbildningar, schemaläggning, medarbetarsamtal, facklig samverkan och 

enkätundersökningar.  

Alla fritidshem har schemalagt gemensam planering för all personal vid ett tillfälle i 

veckan. Det har varit svårt för en del enheter att hitta gemensam planeringstid med skolan 

för att stärka samarbetet mellan dessa. Här behövs det en större möjlighet till samordning 

av planeringstid och dagar.  

Under läsåret har personalen deltagit i en fortbildning som leddes av SPSM. En stor del 

av personalen tyckte inte att den motsvarade de förväntningarna som de hade på den. 

Fritidshemmet i Alstermo tycket att utbildningen gav dem en större kunskap av hur barn 

med NPF-diagnoser fungerar och hur de kan stötta och bygga en verksamhet som 

inkludera dem.  Fritidshemmet i Nottebäck har dock fortsatt att ta hjälp av SPSM i form 

av handledning i hur man möter olika barn.  

 

Eleverna påverkar genom att på alla enheter finns det fritidsråd samt en förslagslåda. 

Eleverna brukar alltid ha ett antal aktiviteter att välja på när fritids startar upp efter 

skolan. Under loven brukar det bli ”större” aktiviteter där man ibland åker i väg eller 

aktiviteter som tar mer tid i anspråk.  Alla fritidshem har under läsåret haft föräldramöten 

för att informera om verksamheten samt att fånga upp frågor och förslag kring fritids. 

Många har bjudit in föräldrarna till ett öppet hus där det funnits café, visningar på vad 

eleverna gjort eller uppvisningar ex dans, musik.  

 

 Under våren genomfördes Skolenkäten i kommunens skolor. Ett antal frågor gällde 

fritidshemmet där vårdnadshavare till elever i förskoleklass och åk 5 fick möjlighet att 

svara (se bilaga 1). Utifrån de värdena är det väldigt olika uppfattning om vilken 

information vårdnadshavare till barn i åk 5 får om verksamheten. Mest positivt sticker 

Alstermoskolan ut med ett värde på 9 och lägst finns Nottebäck på 5,3, det är att jämföra 

med rikets värde på 6,8. Samma fråga ställs även till vårdnadshavarna till barn i 

förskoleklass, där Nottebäck får ett värde på 6,9. Alstermo har för få svarande för att få 

ett uppmätt värde. Generellt har Nottebäck låga värden i svaren från vårdnadshavare i 

åk 5 men betydligt högre från vårdnadshavare i förskoleklassen. Skillnaden i svaren är 

intressant och tänkbara anledningar kan vara att elever generellt trivs bättre på 
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5. Resultatuppföljning och analys 

Kommunens fritidshem har ingen gemensam planering som de utgår från, utan varje 

verksamhet utgår från en egen planering som är anpassad efter läroplanen, 

verksamhetens förutsättningar samt elevernas önskemål.  

 

Ett av fritidshemmen, Älgalyckan, drevs tidigare av en fristående aktör men inför läsåret 

2018/2019 togs verksamheten över av kommunen. Det har inneburit att det finns en del 

organisatoriska svårigheter att samarbeta med eleverna skola. Eleverna har sin skolgång 

i en fristående skola och fritidshemmet i kommunal regi.  

 

Många av fritidshemmen har hållbar utveckling som ett tema, där undervisningen utgår 

från. Det innehåller allt från sopsortering där man kopplar till läroplanen kring olika 

materials hållbarhet och egenskaper, nedbrytning. En del av verksamheterna har även 

kunnat dra temat vidare till att göra egna odlingskragar för att på sätt belysa arbetet med 

hantverk och konstruktioner. Odlingskragarna har använts till egna odlingar, vilket har 

givit eleverna ett kretsloppstänk.  

 

I Lenhovda har man under våren valt att arbeta med programmering och bluebootarna. 

En effekt som man kan se är att de elever som fördjupat sina kunskaper inom 

programmering kan inspirera de andra och väcka deras intresse. Till hösten är tanken att 

erbjuda programmering lite mer spontant i verksamheten men även vid mer planerade 

tillfällen.  

 

fritidshemmet i yngre ålder, medan de äldre är på väg ut från verksamheten. 

Vårdnadshavare till de yngre har i större utsträckning ”tambursamtal” med personal vid 

hämtning och lämning, medan många av de äldre barnen går hem själva när dagen är 

slut. Det som talar emot de tänkbara orsakerna till de låga värdena är att Alstermo har 

fått relativt höga värden på alla frågeställningar, högre än rikssnittet. De hade för lågt 

deltagande i gruppen vårdnadshavare till elev i förskoleklass, så det finns inget värde att 

jämföra med. Detta stärker att vi behöver samordna samarbete och erfarenhetsutbyte 

mellan enheterna för att få ut styrkorna och låta dem växa på alla fritidshem.  
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Under lov när eleverna är på fritids under heldagar görs större aktiviteter där ofta 

friluftsliv, teater och andra kulturella inslag erbjuds.  

 

Det finns mängder av exempel på hur och med vad fritidshemmen erbjuder i sin 

verksamhet. Det som är tydligt är att de äldre barnen i större utsträckning väljer 

läxläsning eller bara ”att vara” dvs att de väljer att hitta tid för vila innan de ger sig av 

hem. Det är oftare de yngre barnen som aktivt deltar och är med i processen att komma 

med förslag på vad som ska ske på fritids. Detta kan bero på att de är oftast fler barn från 

samma ålder och har ett större umgänge på fritids i jämförelse med de äldre barnen där 

det är färre. De äldre har oftast mer läxor och aktiviteter på kvällarna och passar därför 

på att lägga in rekreation och vila under fritidstiden.  Det är viktigt att erbjuda ett varierat 

utbud i sin verksamhet som inkluderar alla målgrupper. Skolenkätens resultat på frågan 

om fritidshemmen stimulerar barnens lärande visar tre av fyra fritidshem har värden som 

befinner sig under rikssnittet (se bilaga 1).   

 

Fritidshemmen kan se effekter av sin undervisning, men det behövs förbättrade rutiner 

av dokumentation som i likhet med förskolans utgår från den utveckling som hos eleven 

och inte mot ställda kunskapskrav. Ibland är det svårt att bygga den röda tråden i 

undervisningen beroende på att alla elever inte har en regelbunden närvaro, vilket kan 

innebära att eleven inte är med på alla delar i ett tema. 

 

 

6. Trygghet och kamratskap 
 

Antal registrerade kränkningar under vårterminen 2019: 

Elev-Elev 5 st. 

Personal-Elev 0 st.  

 

En stor del i arbetet att skapa trygghet och kamratskap för eleverna ligger i att förstå 

varandras olikheter och likheter. Genom att undervisningen bygger på att skapa tolerans 

och förståelse för varandras behov och att dessa kan vara olika så bygger man upp en 

trygghet i gruppen. Precis som i skolan bedriver fritidshemmen ett värdegrundsarbete 

och deltar i skolorna trygghetsteam. I planeringen av aktiviteter finns tanken med på extra 

anpassningar och särskilt stöd för att inkludera alla elever. Det finns ett 

informationsutbyte mellan skolan och fritidshemmet för att kunna tillgodose behoven.  

 



 

10 
 

På alla fritidshem har man möjligheten att dela upp eleverna i mindre grupper och 

erbjuda dem olika typer av aktiviteter och i dessa göra anpassningar. På de flesta 

fritidshem har man tillgång till en idrottshall minst ett par tillfällen i veckan. Det som har 

märkts tydligt är vikten av att ha rutiner och en förutsägbarhet, att varje ”vardag” på 

fritidshemmet startar upp på samma sätt. I det skapas en trygghet för eleverna.  
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7. Åtgärder 

 

• Huvudmannen ska ha en mer aktiv roll, i dialog med rektor, kring fritidshemmens 

verksamhet för att säkerställa att alla elever får en meningsfull fritid på 

fritidshemmet. 

• Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer förvaltningschefen och 

utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra verksamhetsdialog med 

rektor, personal och elever för att följa och stötta i arbetet. 
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Bilaga 1 Resultat av Skolenkäten vt. 2019  

Tabellen nedan visar resultatet av de frågor som behandlade fritidshem, svar av 

vårdnadshavare (VH) för elever i åk 5.  

 

 

 

Tabellen nedan visar resultatet av de frågor som behandlade fritidshem, svar av 

vårdnadshavare (VH) för elever i förskoleklass.  

 

 

VH Grundskola             

 Alstermo Lenhovda Nottebäck 
Åseda F-
6 Uppvidinge riket  

Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns 8,6 7,6 5,6 7,4 7,5 8,3 

fritidshem             

              

Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt 6,9 3,9 2,3 4,2 4,4 5,8 

barns fritidshem             

              

Jag hålls informerad om verksamheten på mitt 9 6,2 5,3 6,5 6,9 6,8 

barns fritidshem             

              

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar 8,9 6,2 4,3 5,9 6,3 7,3 

mitt barns lärande             

              

  VH Förskoleklass     Alstermo Lenhovda Nottebäck Åseda F-6 Uppvidinge riket  

Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns * * 8,2 8,8 8,2 8,6 

fritidshem                   

                      

Jag hålls informerad om verksamheten på mitt * * 6,9 7,9 6,9 7,2 

barns fritidshem                   

                      

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar * * 7,4 8,8 7,4 7,7 

mitt barns lärande                   

     * = inget värde uppmätt     
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Aktuella elevtal          

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utvecklingsförvaltningen redogör för barn- och elevantalet i 

kommunens verksamheter. Det finns prognoser för hur barn- och elevantal 

antas se ut ett par år framöver. I materialet finns även angett hur många 

elever vi har i skolor utanför kommunen och hur många elever som går hos 

oss från andra kommuner.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-10-29 

Aktuellt elevtal 2019-10-25   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



Aktuella elevtal 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 BUN 2019-000017 

 2019-10-25 

 Katja Schönbeck, utvecklingsledare 



Förskola  ht 2019 
                                         Totalt antal   (varav asylsökande) 
Björkåkra    91   0 
Gläntan    79   2   
Vintergatan 100   0 
Junibacken    50   0 
Älghult    27   2                  
Uven                        10   4 
Svalan    85   0   
Totalt                      442                      8 



Björkåkra 
Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
29 18 23 15 6 91 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

38 33 

Antal i kö 4 23 



Gläntan 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
20 13 24 12 10 79 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

38 33 

Antal i kö 6 19 



Älghult 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
7 6 7 4 3 27 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

9 5 

Antal i kö 3 12 



Junibacken 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
10 15 11 8 6 50 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

13 7 

Antal i kö 7 5 



Vintergatan 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
18 24 21 23 14 100 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

30 26 

Antal i kö 2 15 



Svalan 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
19 17 20 20 9 85 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

28 14 

Antal i kö 7 13 



Uven 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
1 3 4 1 1 10 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

5 

Antal i kö 3 2 



Antal barn i Uppvidinge 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sum. 

Antal 

barn 

 
119 106 125 99 123 84 656 

Procent 

i F-skola 

87 % 91 % 88 % 84 % 40 % 0 % 77 % 



Andel barn inskrivna i förskola efter 

ålder i riket. Procent 

Källa: Skolverkets förskoleregister och 

SCB:s barn- och familjestatistik 

https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-

i-forskola/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/


Skola 2019/2020  

                  Totalt antal       Nyanländ*  (varav asylsökande) 
Alstermoskolan F-6  128        39                  14 
Lenhovdaskolan F-6  176        18                    6   
Nottebäcksskolan F-6    102        15                   0 
Åsedaskolan F-6  323        33                   2     
Åsedaskolan 7-9  157        25                            4  
Älghultsskolan 7-9  146                      36                          14                    
Gymnasieskolan  131         89                    2 
Grundsärskola      13                        2                    1      

Totalt                     1176       257     (22 %)          43 
  
*(Skollagen 2010:800) Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i  

landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår  

då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 
  

 



Prognos grundskolan F-9 
2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

Alstermo 139 130 

(128) 

120 116 109 

Lenhovda 181 181 

(176) 

175 181 176 

Nottebäck  95 94 

(102) 

99 99 100 

Älghult 153 144 

(146) 

167 164 166 

Åseda F-6 330 321 

(323) 

329 319 333 

Åseda 7-9 177 167 

(157) 

178 170 175 

Summa 1075 1037  

(1032) 

1068 1049 1059 

Kommentar: 

Talen i 

parentesen 

är dagens 

elevtal. 



Antal grundskoleelever 

i Uppvidinge 

• 1032 st. elever i våra egna grundskolor 

varav 13 st. elever från kranskommuner (6 

st. Vetlanda, 4 st. Växjö, 3 st. Nybro) 

• 55 st. elever i Älghults friskola 

• 41 st. elever på skolor utanför kommunen 



Uppvidinges gymnasieelever 

• 131 elever på vårt egna gymnasium 

 

• 284 elever utanför kommunen  

 

• 18 elever från andra kommuner går hos 

oss  
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Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen gällande ny 

förvaltningsorganisation till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019 § 11 att uppdra till 

förvaltningschef att utvärdera ledningsorganisationen och 

förvaltningsstrukturen. Den slutgiltiga rapporteringen sker vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i november. Se beslutsunderlag för 

översyn av förvaltningsorganisationen. 

Sammanfattning ny förvaltningsorganisation  

 Den nuvarande organisationen med skoladministratörer 

underställda förvaltningschef ersätts med att 

skolenhetsadministrationen delas upp på tre tjänster underställda 

varsin rektor. 

 Utvecklings- och integrationsenheten ersätts med den nya enheten 

Nyanländas lärande som underställs en rektor.  

 Den centrala IT-resursen förs över till Centrala elevhälsan och 

infogas i Skoldatateket.  

Ekonomiska konsekvenser 

Organiseringen av förvaltningen i förslaget får inga ekonomiska 

konsekvenser. Ett tydligare ledarskap och på sikt tydligare roller inom 

förvaltningen kommer ge en bättre styrning av förvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-10-16  

Översyn av förvaltningsorganisation, 2019-10-16 

Organisationsschema 2019-10-29 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12 § 71 

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

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 



Barn- och utbildningsförvaltningen 
BUN 2018-000145 
2019-10-16 

Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens 
ledningsorganisation 
Sammanfattning 
Den nuvarande organisationen med skoladministratörer underställda förvaltningschef 
ersätts med att skolenhetsadministrationen delas upp på tre tjänster underställda varsin 
rektor.

Utvecklings- och integrationsenheten ersätts med den nya enheten Nyanländas lärande 
som underställs en rektor.  

Den centrala IT-resursen förs över till Centrala elevhälsan och infogas i Skoldatateket. 

Översyn av förvaltningskontoret 
Bakgrund 
Under våren 2018 fick förvaltningen i uppdrag att se över och utreda sin organisation. 
Nuvarande organisation är formellt sett densamma som fanns innan dåvarande 
förvaltningschef och utvecklings- och integrationschef slutade. Förvaltningen består av 
två delar varav den ena inte är aktiv då Utvecklings- och integrationsenheten saknar 
formell chef och nu leds av förvaltningschef vilket i sak gör att vi är en chef mindre än 
tidigare. Utvecklings- och integrationschef har ersatts av en utvecklingsledare. 

Förvaltningschefen har stabsfunktioner, utvecklings- och integrationsenheten samt 
ledningsfunktionerna direkt underställa sig. 
Befattning Antal 
Chefer 10 
Administratörer centralt 2 
Utvecklingsledare 1 
Nämndsekreterare och förvaltningskoordinator 1 
Integrationssamordnare 1 
IT resurs 1 
Administratörer i verksamhet 3 
Modersmålslärare /Studiehandledare 15 
Total 34 

Idag är skoladministratörerna direkt underställda förvaltningen och likaså 
modersmålslärarna och studiehandlare. Två funktioner som arbetar direkt mot 
verksamheter och har små behov av daglig kontakt med förvaltningen i sina funktioner. 
Funktioner som också behöver och har rätt att få stöd och stöttning i sitt dagliga arbete. 
Modersmålslärare och studiehandledare har pedagogiska funktioner och deras resurs 
borde även ledas av en rektor som kan leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Idag 



Barn- och utbildningsförvaltningen 
BUN 2018-000145 
2019-10-16 

arbetsleder och samordnas insatserna av integrationssamordnaren. En enhet som leds av 
en rektor skulle kunna ge förutsättningar för att utveckla vårt lärande hos de nyanlända 
eleverna. Ett område där vi idag har låga resultat i jämförelse med riket. 

Ny organisation 
I syfte att förenkla och organisera så att personal och funktioner leds så nära sin funktion 
som möjligt förändras organisationen enligt nedan. 

Förvaltningens organisation blir då enligt följande skiss 

I den nya organisationen förs skoladministratörerna ut till verksamheterna. 

Förvaltningskontoret kommer då bestå av följande funktioner: 
• Utvecklingsledare 100 %
• Nämndsekreterare 100 %
• Förvaltningsadministratören 100 % är systemansvarig för samtliga digitala system,

administrerar centralt anställda.
• Skolskjutshandläggare 25 %
• (på sikt bör en ny utvecklingstjänst inrättas)

Utvecklingsledarens tjänst bör i delegationsordningen ersätta förvaltningschef. 
Utvecklingsledarens roll är centralt placerad i förvaltningen och skulle därmed enkelt 
kunna ersätta förvaltningschef vid frånvaro.  
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Syftet med förvaltningen är att administrera förvaltningsarbetet men även ge stöd och 
ledning till verksamheterna. I och med dagens organisation försvåras detta då en rad 
andra funktioner arbetsleds av förvaltningsledningen. Ett framtida behov kan ses att 
förvaltningen ytterligare behöver förstärkas med utvecklingsresurser främst mot 
förskolan och de yngre åldrarna. Den centrala IT-resursen förs över till centrala elevhälsan 
och knyts ihop med Skoldatateket. 

Idag ser den centraliserade skoladministratörsorganisationen ut enligt nedan 
Skoladministratör 1 Skoladministratör 2 Skoladministratör 3 
Åsedaskolan F-6 Lenhovdaskolan F-6 Älghultskolan 7-9 
Åsedaskolan 7-9 Förskolorna 7 Alstermoskolan F-6 
Nottebäckskolan F-6 Fritidshem 4 Grundsärskolan 
80 löner 130 löner 80 löner 

Kulturskolans administration ligger idag centralt under förvaltningen. 

I den nya organisationen delas områdena ut så att alla administratörer hanterar såväl 
förskola, fritidshem som skola och underställs rektor. 

En förändring av skoladministrationen får ett antal positiva effekter. 
• Alla administratörer kan alla system och kan således täcka upp för varandra.
• Administratörerna kommer närmare verksamheten i förskolan mot idag då vi har

en central förskoleadministration som administrerar hela förskolan.
• I och med att vi delar upp förskolan, så kommer administratörernas lönehantering

att bli mer lika. Idag skiljer sig antalet personal mellan de olika administratörerna.

Administratörerna leds av en rektor vilket gör att ledning och funktion förs samman mot 
idag då förvaltningschefen leder skoladministratörerna. Organiseringen av det 
administrativa stödet till chefer kommer också att i högre grad likna verksamheten med 
undantag av förskolan. Redan idag arbetar skoladministratörerna mot rektor och finns 
fysiskt placerade ute på skolenheterna. Detta innebär i praktiken att de redan idag 
arbetsleds av rektor men lönesätts och leds formellt av förvaltningschef.  

Skälen att få flera personer involverade och med kunskaper om systemen kring förskolan 
överväger dock skälen att ha en administratör ansvarig för förskolan. Dagens situation 
med en ansvarig är sårbart såväl kompetensmässigt som arbetsmässigt. 
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En ny fördelning av administratörernas roll ser ut enligt nedan 
Skoladministratör för 
Åseda 

Chef rektor Åsedaskolan 
7-9

Skoladministratör för 
Lenhovda och 
Norrhult 
Chef rektor 
Lenhovdaskolan F-6 

Skoladministratör för 
Älghult och Alstermo 

Chef rektor 
Älghultskolan 7-9  

Åsedaskolan F-6 Lenhovdaskolan F-6 Älghultskolan 7-9 
Åsedaskolan 7-9 Nottebäckskolan F-6 Alstermoskolan F-6 
Åbacken Fritidshem Grundsärskolan Älgalyckan fritidshem 
Björkåkra förskola Eken fritidshem Regnbågen fritidshem 
Gläntans förskola Tornsvalans fritidshem Älgalyckans förskola 
Kulturskolan Vintergatans förskola Uvens förskola 

Svalans förskola Junibackens förskola 
~100 löner ~100 löner ~100 löner 

Modersmålslärare och studiehandledare bör ledas av en rektor som kan leda dem i det 
pedagogiska arbetet. Idag arbetsleder och samordnas insatserna av 
integrationssamordnaren. En enhet som leds av en rektor skulle kunna ge förutsättningar 
för att utveckla vårt lärande hos de nyanlända eleverna.  

Den gamla utvecklings- och integrationsenheten omvandlas till en enhet för Nyanländas 
lärande och underställs rektor.  

Till enheten förs integrationssamordnare som i och med minskade bidrag från 
Migrationsverket och färre antal barn beräknas till 50 %. De kvarvarande 50 % används 
till utredning och handläggning av olika ärenden samt administration. I nuläget 
finansieras delar av denna tjänst av bidrag från migrationsverket. Hur detta kommer att 
se ut i framtiden vet vi inte. Vi kan i nuläget inte se att andel nyanlända och arbetet med 
att organisera detta minskar. Våra resultat för nyanlända elever är låga och en central 
resurs som leds och utvecklas av en pedagogisk ledare bör kunna möta dessa utmaningar 
på ett bättre sätt än dagens organisation.  

Modersmålslärare och studiehandledare kommer ledas av en rektor som och får ansvaret 
för kommunens arbete med nyanländas lärarande vilket kommer öka kvalitén i denna 
verksamheten. Enheten är central då resursen används i hela kommunen. 
Samordningstjänsten behövs således fortfarande för att planera och organisera 
schemaläggning av den centrala resursen. Det finns även ett behov kvar av administration 
och utredningsuppdrag vilket göra att tjänsten får även detta innehåll.  
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Den centrala it-resursen förs över till centrala elevhälsan som idag organiserar 
Skoldatateket och då samlar vi den centrala it-resursen. Den centrala elevhälsan är till sin 
natur övergripande och deras resurser används redan idag på alla enheter vilket också 
gör att it-resursen passar in i deras organisation. På sikt bör it-funktionens uppdrag 
alltmer komma att handla om att stötta den pedagogiska utvecklingen snarare än att vara 
tekniksupport. Detta kommer dock att behöva avvakta den övergripande utredning som 
finns gällande relationen och uppdraget hos UppCom och kommunen.  
 
Ny organisation av skolenheterna och framtida utveckling 
Inom ramen för det besparingsarbete som har skett har ett tillförordnarskap på 
Alstermoskolan inrättas.  
 
Under hösten och vintern 2019 utreds frågan kring en flytt av grundsärskolan vilket kan 
komma att få effekter på rektorskapet men det är för tidigt att uttala sig om innan den 
utredningen är klar. Ansvaret för grundsärskolan har flyttats från rektor i Lenhovda till 
rektor i Nottebäck under utredningen. 
 
I nuläget anser vi att man bör vänta på att se över organiseringen av skolenheterna.  
 
Under våren kommer vi att påbörja ett förändringsarbete gällande den ekonomiska 
uppföljningen som ett led i den rapport som PwC har gjorts. 
 
I nuvarande lagstiftning är stor del av den verkställande kraften förlagd ute på rektorer 
och en hög grad av decentralisering ligger i skollagen. Detta ställer krav på att 
organisationen ger rektor möjlighet att vara en del av vardagen och ges möjligt att styra 
och leda sin verksamhet i enlighet med de styrdokument som finns. 
 
I nulägesanalysarbetet inom Samverkan för bästa skola ser vi att det behövs ökas 
kapaciteten med skolledarnas förmåga att leda och styra det systematiska kvalitetsarbetet. 
Ett välfungerade systematiskt kvalitetsarbete är grunden för att skolenheten skall 
utvecklas och att elevernas måluppfyllelse ökar. Ett kvalitetsarbete som styrs och leds av 
förvaltningen ger grund för att en så hög grad av likvärdighet skall kunna finnas i 
skolsystemet.  
 
 
Förvaltningschef 
Niclas Bjälkenborn  
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§ 71 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar plan för ledningsorganisation.      

Sammanfattning av ärendet 

Information – planering för utveckling av ledningsorganisationen 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört ett antal aktiviteter för 

att komma fram till en plan för arbetet kring ledningsorganisation.  

En utvecklingsdag har genomförts på förvaltningskontoret med samtlig 

personal (undantaget modersmål- och studiehandledare). Under dagen 

genomlystes organisationen med fokus på vad som görs idag och för att 

sedan fokusera på vad som krävs för en förvaltning som motsvarar behoven 

och som ger möjlighet för enheterna att utvecklas. 

Nästa fas och som effekt av utvecklingsdagen är att ta fram en tydligare 

arbetsbeskrivning för dels de befattningar som idag finns på förvaltningen 

och dels de uppgifter som idag upplevs som behov men utan egentligt 

ansvar. En viktig del här är att skapa både första och andra gradens ansvar 

för att säkerställa att ett antal viktiga processer inte avstannar vid ledigheter 

och sjukdomar. 

Idag är det relativt många personer som är direkt anställd av 

förvaltningskontoret (30 stycken) och under nästa fas kommer här göras en 

översyn för att få ned förvaltningschefens direkta underställa och se till att 

alla anställda får en chef med möjlighet att leda och stötta det vardagliga 

arbetet. 

I samband med det arbetet som görs med Projekt 20 miljoner kommer även 

rektorsorganisationen ses över och här har det hållits ett inledande möte 

kring detta tema. Idag är enheterna av olika storlekar och en vägledande 

utgångspunkt är att skapa en mer likvärdig arbetssituation för rektorerna.  

I arbetet med rektorsorganisationen skall även delegationsordningen ses 

över. 

Arbetet med att se över förvaltningens hela struktur kommer att införlivas 

med det arbete som görs för att kunna möjliggöra de eventuella besparingar 

som kommer som att krävas i det kommunövergripande budgetarbetet.  
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Plan för utveckling av ledningsorganisationen: 

Fas 1 – Utvecklingsdag med förvaltningskontoret 

Fas 2 – Utvecklande och förtydligande av de befattningar som tillhör 

förvaltningskontoret 

Fas 3 Översyn av rektorsorganisationen 

Fas 4 – Föra samman arbetet med utvecklingen av förvaltningen med det 

arbete som görs inom ramen för budgetarbetet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar plan 

för ledningsorganisation.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Margareta Schlees (M) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Margareta Schlees (M) yrkande.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef. 2019-05-27 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 40    

Beslutet skickas till 

Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 11 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

utbildningsnämnden 2018 § 73.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utvärdera 

ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag 

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

nuläge och framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering samt 

administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete. En 

delrapportering görs vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 

april och en slutrapportering görs vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i juni.   

3. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till barn- och 

utbildningsnämndens presidium att se över barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning i frågor om tillsättande av 

verksamhetschefer.    

Sammanfattning av ärendet 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2018 initierades 

ett nytt ärende på dagordningen gällande ledningsorganisation. Beslutet 

som togs vid sammanträdet i augusti innehåller blandad delegation vilket 

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

delen av beslutet upphävs. Förvaltningen föreslår även att utredningen 

förlängs. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att:  

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

utbildningsnämnden 2018 § 73.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utvärdera 

ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag 

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

nuläge och framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering samt 

administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

utbildningsförvaltningens förslag, att en delrapportering görs vid barn- och 



 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

utbildningsnämndens sammanträde i april och en slutrapportering görs vid 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni.   

Torbjörn Gustafsson yrkar att barn- och utbildningsnämnden delegerar till 

barn- och utbildningsnämndens presidium att se över barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning i frågor om tillsättande av 

verksamhetschefer.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

avseende punkt 1.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende punkt 

1.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

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

och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

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

och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 3 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2018-08-15 § 73 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-30    

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående handlingsplan för 

ekonomistyrning och översänder densamma till revisorerna.     

Handlingsplan för ekonomistyrning  

1. Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram ett nytt 

resursfördelningssystem som bygger på en socioekonomisk 

bedömning av enheterna 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att till budget 2021 

beräkna vad förvaltningens kostnader är som underlag till det 

förestående budgetarbetet 

3. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer verka för att en dialog 

förs med enhetschefer gällande budgetarbetet 

4. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer ta fram en ny rapport 

för ekonomisk rapport till barn- och utbildningsnämnden.          

Sammanfattning av ärendet 

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

utbildningsnämndens ekonomistyrning där nämnden får delvis uppfyllt på 

de tre områdena. Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde 2019 § 98 i uppdrag att redovisa vad 

som avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den 

revisionella bedömningen.  

Med utgångspunkt i rekommendationerna har barn- och 

utbildningsförvaltningen identifierat fyra områden där förbättringar kan 

göras:  

 Resursfördelningssystem baserat på socioekonomiska grunder 

 Beräkna vad förvaltningens kostnader för utbildningen är som 

underlag för budget 2021 

 En tydligare dialog med skolledarna gällande budget och dess 

förutsättningar 

 Utveckla en ny rapport kring den ekonomiska redovisningen till 

barn- och utbildningsnämnden 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-10-25 
 

BUN 2019-000184 
Sida 
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Resursfördelningssystemet är under utveckling. Då budgetarbetet har 

dragit ut på tiden har vi inte slutfört de slutgiltiga beräkningarna men ett 

antal modeller har tagits fram efter att SCB har beräknat socioekonomiskt 

index för samtliga enheter. Modellerna kommer att diskuteras med 

skolledargruppen för att bedöma och analysera konsekvenserna av de olika 

modellerna.  

Med start efter årsskiftet, inför arbetet med budgeten 2021, håller vi på att ta 

fram en modell för kostnaderna för förskola och skola. Ett arbete med 

nyckeltal är påbörjat och där har vi slutfört arbetet med förskolan medan 

det fortfarande arbetas med skolans nyckeltal. Med bas i dessa nyckeltal 

kommer vi sedan ta fram en ekonomisk beräkning för vad kostnaden för 

utbildningen är, detta kommer fungera som underlag till budget 2020.  

PwC betonar vikten av transparens och att skolledarna görs delaktiga i 

framtagandet av budget. Genom att ta fram nyckeltal och med en 

socioekonomisk modell samt det arbete som redan är påbörjat med det 

systematiska kvalitetsarbetet finns här en god grund att bygga en dialog 

med skolledarna gällande ekonomiska utgångspunkter och prioriteringar 

inför nästa års budget.  

PwC betonar att den rapport som redovisas för nämnden behöver på en 

aggregerad nivå belysa såväl intäktsförändringar som lokalkostnader och 

personalkostnader fördelat på olika kategorier. En ny rapport kommer tas 

fram under våren 2020.   

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna  

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-10-09 § 98 

  

Beslutet skickas till 

Revisorerna    

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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§ 98 Dnr 2019-000184  

Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa vad som 

avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 

bedömningen. 

2. Redovisningen presenteras på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i november.        

Sammanfattning av ärendet 

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

utbildningsnämndens ekonomistyrning. I rapporten bedömer PwC att barn- 

och utbildningsnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning med tillräcklig intern kontroll.  

Vid revisorernas sammanträde den 23 augusti 2019 beslutades det att 

överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna 

önskar svar på rapporten senast den 25 november 2019 med en redovisning 

gällande vad barn- och utbildningsnämnden avser att göra för att åtgärda 

de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wernström (S) tilläggsyrkar att redovisningen presenteras på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i november.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut med Jan 

Wernströms (S) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut med Jan 

Wernströms (S) tilläggsyrkande.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-09-21 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna 
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Bidrag till fristående grundskola och fritidshem 2020 - 
Växjö Internationella grundskola AB 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag till fristående grundskola och fritidshem utifrån 

kommunens budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i 

enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 

prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 

stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-10-25 

Bidrag till fristående grundskola 2020, Växjö Internationella grundskola AB 

Bidrag till fristående fritidshem 2020, Växjö Internationella grundskola AB 

  

Beslutet skickas till 

Växjö Internationella grundskola AB   

 

 

 

Lovisa Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000220

2019-10-25
Bidrag till fristående fritidshem 2020

Växjö Internationella grundskola AB
Prognos antal inskrivna barn inom FTH 2020 325

Pedagogisk omsorg Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Rektor 552 235 1 699

Personal 8 409 781 25 876

Övriga personalkostnader 93 423 287

Föräldraavgifter -1 600 000 -4 923

Summa pedagogisk omsorg 22 940

Pedagogiskt material Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Material, schablon 238 000 732

Kapitalkostnad 81 317 250

Summa pedagogiskt material 983

Måltider Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Måltider, schablon 592 000 1 822

Summa måltider 1 822

Övrigt Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Administration 3 % - 772

Moms 6 % - 1 591

Summa övrigt 2 363

Bidrag per barn exkl. lokalkostnad, kr 28 110

Lokalkostnader Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Lokaler inkl. försäkring 1 439 502 4 252

Lokalvård 508 000 1 563

Administration 3 % - 174

Moms 6 % - 359

Lokalbidrag per barn, kr 6 350

34 500

Fg år 28 000

Förändring 6 500

% 23,21

Summa bidrag per barn inkl. lokalbidrag, kr



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000220

2019-10-25

Växjö Internationella grundskola AB
Prognos elevtal 2020 87 298 311 305

Undervisning Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Rektor 4 219 663 4 215 4 215 4 215 4 215

Personal F-klass 2 801 563 32 202 - - -

Personal år 1-6 25 596 094 - 42 030 42 030 -

Personal år 7-9 14 741 313 - - - 48 332

Personal SVA F-6 1 892 941 2 720 2 720 2 720 -

Personal SVA 7-9 868 891 - - - 2 849

Kulturskola musik 168 094 - 564 - -

Kulturskola bild 250 390 - - 805 -

Kulturskola dans 114 769 - 385 - -

Specialpedagoger 719 707 1 034 1 034 1 034 -

Specialpedagoger 378 793 - - - 1 242

Fritidsledare personal 948 199 - - - 3 109

SYV personal 283 213 - - - 929

SYV material 138 000 - - - 452

Övriga personalkostnader 642 943 642 642 642 642

Grundskola teatervht

Elevföreningar 40 000 40 40 40 40

Simundervisning 209 000 - 229 229 229

Summa undervisning 40 853 51 859 51 715 62 039

Läromedel Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Läromedel elevpeng schablon 709 1 058 1 715 2 241

Kapitalkostnader 272 234 272 272 272 272

AV-central

Summa Läromedel 981 1 330 1 987 2 513

Elevvård Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolsköterska 1 585 532 - 1 735 1 735 1 735

Skolsköterska mtrl 86 059 - 94 94 94

Psykolog/kurator 1 430 529 - 1 565 1 565 1 565

Psykolog/kurator mtrl 9 900 - 11 11 11

Summa elevvård - 3 405 3 405 3 405

Skolmåltider Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolmåltid 7 538 000 7 530 7 530 7 530 7 530

Pedagogiska måltider 612 500 880 880 880 -

Summa skolmåltider 8 410 8 410 8 410 7 530

Administration 1 507 1 950 1 966 2 265

Delsumma 51 752 66 954 67 482 77 752

Moms 6 % 3 105 4 017 4 049 4 665

Bidrag per elev exkl. lokalkostnad 54 860 70 970 71 530 82 420

Lokalkostnader Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Lokaler inkl. försäkring 9 983 771 9 974 9 974 9 974 9 974

Lokalvård 4 373 798 4 369 4 369 4 369 4 369

Administration 3 % - 430 430 430 430

Moms 6 % - 886 886 886 886

Genomsnittlig lokalkostnad per elev 15 660 15 660 15 660 15 660

Summa bidrag per elev inkl. lokalbidrag, kr 70 500 86 600 87 200 98 100

Fg år 69 100 84 100 84 700 96 200

Förändring 1 400 2 500 2 500 1 900

% 2,0 3,0 3,0 2,0

 Erbjuds även fristående skolor

 Erbjuds även fristående skolor
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Bidrag till fristående grundskola 2020 - Kronoberg 
skola AB i Växjö 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag till fristående grundskola utifrån kommunens 

budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 

prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 

stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-10-25 

Bidrag till fristående grundskola 2020, Kronoberg Skola i Växjö AB 

  

Beslutet skickas till 

Kronoberg skola AB i Växjö   

 

 

 

Lovisa Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000221

2019-10-25

Kronoberg skola AB i Växjö 
Prognos elevtal 2020 87 298 311 305

Undervisning Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Rektor 4 219 663 4 215 4 215 4 215 4 215

Personal F-klass 2 801 563 32 202 - - -

Personal år 1-6 25 596 094 - 42 030 42 030 -

Personal år 7-9 14 741 313 - - - 48 332

Personal SVA F-6 1 892 941 2 720 2 720 2 720 -

Personal SVA 7-9 868 891 - - - 2 849

Kulturskola musik 168 094 - 564 - -

Kulturskola bild 250 390 - - 805 -

Kulturskola dans 114 769 - 385 - -

Specialpedagoger 719 707 1 034 1 034 1 034 -

Specialpedagoger 378 793 - - - 1 242

Fritidsledare personal 948 199 - - - 3 109

SYV personal 283 213 - - - 929

SYV material 138 000 - - - 452

Övriga personalkostnader 642 943 642 642 642 642

Grundskola teatervht

Elevföreningar 40 000 40 40 40 40

Simundervisning 209 000 - 229 229 229

Summa undervisning 40 853 51 859 51 715 62 039

Läromedel Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Läromedel elevpeng schablon 709 1 058 1 715 2 241

Kapitalkostnader 272 234 272 272 272 272

AV-central

Summa Läromedel 981 1 330 1 987 2 513

Elevvård Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolsköterska 1 585 532 - 1 735 1 735 1 735

Skolsköterska mtrl 86 059 - 94 94 94

Psykolog/kurator 1 430 529 - 1 565 1 565 1 565

Psykolog/kurator mtrl 9 900 - 11 11 11

Summa elevvård - 3 405 3 405 3 405

Skolmåltider Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolmåltid 7 538 000 7 530 7 530 7 530 7 530

Pedagogiska måltider 612 500 880 880 880 -

Summa skolmåltider 8 410 8 410 8 410 7 530

Administration 1 507 1 950 1 966 2 265

Delsumma 51 752 66 954 67 482 77 752

Moms 6 % 3 105 4 017 4 049 4 665

Bidrag per elev exkl. lokalkostnad 54 860 70 970 71 530 82 420

Lokalkostnader Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Lokaler inkl. försäkring 9 983 771 9 974 9 974 9 974 9 974

Lokalvård 4 373 798 4 369 4 369 4 369 4 369

Administration 3 % - 430 430 430 430

Moms 6 % - 886 886 886 886

Genomsnittlig lokalkostnad per elev 15 660 15 660 15 660 15 660

Summa bidrag per elev inkl. lokalbidrag, kr 70 500 86 600 87 200 98 100

Fg år 69 100 84 100 84 700 96 200

Förändring 1 400 2 500 2 500 1 900

% 2,0 3,0 3,0 2,0

 Erbjuds även fristående skolor

 Erbjuds även fristående skolor
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Lovisa Nilsson LOJN 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-25 
Referens 

BUN 2019-000222 

  

 

Bidrag till fristående grundskola 2020 - Fria 48:an 
ekonomisk förening i Älghult 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för 2020som framräknats i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag till fristående grundskola utifrån kommunens 

budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 

prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 

stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-10-25 

Bidrag till fristående grundskola 2020, Fria 48:an ekonomisk förening i 

Älghult 

  

Beslutet skickas till 

Fria 48:an i Älghult   

 

 

 

Lovisa Nilsson 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000222

2019-10-25

Fria 48:an ekonomisk förening i Älghult
Prognos elevtal 2020 87 298 311 305

Undervisning Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Rektor 4 219 663 4 215 4 215 4 215 4 215

Personal F-klass 2 801 563 32 202 - - -

Personal år 1-6 25 596 094 - 42 030 42 030 -

Personal år 7-9 14 741 313 - - - 48 332

Personal SVA F-6 1 892 941 2 720 2 720 2 720 -

Personal SVA 7-9 868 891 - - - 2 849

Kulturskola musik 168 094 - 564 - -

Kulturskola bild 250 390 - - 805 -

Kulturskola dans 114 769 - 385 - -

Specialpedagoger 719 707 1 034 1 034 1 034 -

Specialpedagoger 378 793 - - - 1 242

Fritidsledare personal 948 199 - - - 3 109

SYV personal 283 213 - - - 929

SYV material 138 000 - - - 452

Övriga personalkostnader 642 943 642 642 642 642

Grundskola teatervht

Elevföreningar 40 000 40 40 40 40

Simundervisning 209 000 - 229 229 229

Summa undervisning 40 853 51 859 51 715 62 039

Läromedel Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Läromedel elevpeng schablon 709 1 058 1 715 2 241

Kapitalkostnader 272 234 272 272 272 272

AV-central

Summa Läromedel 981 1 330 1 987 2 513

Elevvård Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolsköterska 1 585 532 - 1 735 1 735 1 735

Skolsköterska mtrl 86 059 - 94 94 94

Psykolog/kurator 1 430 529 - 1 565 1 565 1 565

Psykolog/kurator mtrl 9 900 - 11 11 11

Summa elevvård - 3 405 3 405 3 405

Skolmåltider Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolmåltid 7 538 000 7 530 7 530 7 530 7 530

Pedagogiska måltider 612 500 880 880 880 -

Summa skolmåltider 8 410 8 410 8 410 7 530

Administration 1 507 1 950 1 966 2 265

Delsumma 51 752 66 954 67 482 77 752

Moms 6 % 3 105 4 017 4 049 4 665

Bidrag per elev exkl. lokalkostnad 54 860 70 970 71 530 82 420

Lokalkostnader Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Lokaler inkl. försäkring 9 983 771 9 974 9 974 9 974 9 974

Lokalvård 4 373 798 4 369 4 369 4 369 4 369

Administration 3 % - 430 430 430 430

Moms 6 % - 886 886 886 886

Genomsnittlig lokalkostnad per elev 15 660 15 660 15 660 15 660

Summa bidrag per elev inkl. lokalbidrag, kr 70 500 86 600 87 200 98 100

Fg år 69 100 84 100 84 700 96 200

Förändring 1 400 2 500 2 500 1 900

% 2,0 3,0 3,0 2,0

 Erbjuds även fristående skolor

 Erbjuds även fristående skolor
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Bidrag till fristående grundskola 2020 - Thoren Framtid 
i Växjö 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag till fristående grundskola utifrån kommunens 

budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 

prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 

stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 201-10-25 

Bidrag till fristående grundskola 2020, Thorén Framtid i Växjö 

  

Beslutet skickas till 

Thorén Framtid i Växjö   

 

 

 

Lovisa Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000223

2019-10-25

Thorén Framtid i Växjö
Prognos elevtal 2020 87 298 311 305

Undervisning Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Rektor 4 219 663 4 215 4 215 4 215 4 215

Personal F-klass 2 801 563 32 202 - - -

Personal år 1-6 25 596 094 - 42 030 42 030 -

Personal år 7-9 14 741 313 - - - 48 332

Personal SVA F-6 1 892 941 2 720 2 720 2 720 -

Personal SVA 7-9 868 891 - - - 2 849

Kulturskola musik 168 094 - 564 - -

Kulturskola bild 250 390 - - 805 -

Kulturskola dans 114 769 - 385 - -

Specialpedagoger 719 707 1 034 1 034 1 034 -

Specialpedagoger 378 793 - - - 1 242

Fritidsledare personal 948 199 - - - 3 109

SYV personal 283 213 - - - 929

SYV material 138 000 - - - 452

Övriga personalkostnader 642 943 642 642 642 642

Grundskola teatervht

Elevföreningar 40 000 40 40 40 40

Simundervisning 209 000 - 229 229 229

Summa undervisning 40 853 51 859 51 715 62 039

Läromedel Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Läromedel elevpeng schablon 709 1 058 1 715 2 241

Kapitalkostnader 272 234 272 272 272 272

AV-central

Summa Läromedel 981 1 330 1 987 2 513

Elevvård Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolsköterska 1 585 532 - 1 735 1 735 1 735

Skolsköterska mtrl 86 059 - 94 94 94

Psykolog/kurator 1 430 529 - 1 565 1 565 1 565

Psykolog/kurator mtrl 9 900 - 11 11 11

Summa elevvård - 3 405 3 405 3 405

Skolmåltider Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Skolmåltid 7 538 000 7 530 7 530 7 530 7 530

Pedagogiska måltider 612 500 880 880 880 -

Summa skolmåltider 8 410 8 410 8 410 7 530

Administration 1 507 1 950 1 966 2 265

Delsumma 51 752 66 954 67 482 77 752

Moms 6 % 3 105 4 017 4 049 4 665

Bidrag per elev exkl. lokalkostnad 54 860 70 970 71 530 82 420

Lokalkostnader Budget 2020 F-klass år 1-3 år 4-6 år 7-9

Lokaler inkl. försäkring 9 983 771 9 974 9 974 9 974 9 974

Lokalvård 4 373 798 4 369 4 369 4 369 4 369

Administration 3 % - 430 430 430 430

Moms 6 % - 886 886 886 886

Genomsnittlig lokalkostnad per elev 15 660 15 660 15 660 15 660

Summa bidrag per elev inkl. lokalbidrag, kr 70 500 86 600 87 200 98 100

Fg år 69 100 84 100 84 700 96 200

Förändring 1 400 2 500 2 500 1 900

% 2,0 3,0 3,0 2,0

 Erbjuds även fristående skolor

 Erbjuds även fristående skolor
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Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden:  

1. Uppvidinge gymnasieskola, kommunstyrelsen 2019 § 221 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 

utbildningsförvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator    

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-25 
Referens 

BUN 2019-000026 

Återrapportering av kränkande behandling 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

kränkande behandling.  

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 

behandling som inkommit från förskolor och skolor från 26 september till 

och med 25 oktober.  

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

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

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 

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

skollagen (2010:800)  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-10-25 

Sammanställning av kränkande behandling 26 september – 25 oktober. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 



 
 

 

 Åseda 2019-10-25 

Rapportering av anmälningar av kränkande behandlingar under perioden 26 september till 

och med 25 oktober.  

Åsedaskolan åk 7-9 har rapporterat in totalt 11 st. anmälningar under perioden 

25 maj -25 oktober av kränkande behandling.  Under perioden 26 september – 

25 oktober har det rapporterats in 3 st. anmälningar. Det finns totalt 7 st.  

anmälningar som inte är avslutade tillbaka till maj.   

 Hot Hot 

och 

våld 

Våld Verbalt Verbalt 

och 

våld 

Verbalt 

och 

hot. 

Smällare Övrigt 

25 

maj-23 

aug. 

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

24 

aug.- 

25 

sept.  

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

26 

sept.- 

25 okt.  

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

 

Åsedaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 9 st. anmälningar under perioden 

25 maj -25 september av kränkande behandling.  Under perioden 24 augusti-25 

september har det rapporterats in 7 st. anmälningar. Det finns totalt 9 st.  

anmälningar som inte är avslutade tillbaka till maj.   

 Hot Hot 

och 

våld 

Våld Verbalt Verbalt 

och 

våld 

Verbalt 

och 

hot. 

Smällare Övrigt 

25 

maj-25 

aug. 

0 st. 0 st. 0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

24 

aug.- 

25 

sept.  

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

26         



 
 

sept.- 

25 okt. 

 

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

perioden 25 maj -25 september av kränkande behandling.  Under perioden 24 

augusti-25 september har det rapporterats in 5 st. anmälningar. Det finns totalt 

3 st.  anmälningar som inte är avslutade tillbaka till maj.   

 

 Hot Hot 

och 

våld 

Våld Verbalt Verbalt 

och 

våld 

Verbalt 

och 

hot. 

Smällare Övrigt 

25 

maj-

25 

aug. 

0 st.  0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

24 

aug.- 

25 

sept.  

0 st.  0 st. 5 st.   0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  

26 

sept.- 

25 

okt. 

        

 

 

Nottebäcksskolan har rapporterat in totalt 5 st. anmälningar under perioden 25 

maj -25 september av kränkande behandling.  Under perioden 24 augusti-25 

september har det rapporterats in 3 st. anmälningar. Det finns totalt 3 st.  

anmälningar som inte är avslutade tillbaka till maj.   

 

 Hot Hot 

och 

våld 

Våld Verbalt Verbalt 

och våld 

Smällare Övrigt 

25 

maj- 

25 

aug. 

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

        



 
 

24 

aug.- 

25 

sept.  

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

26 

sept.- 

25 okt. 

       

 

Älghultskolan har rapporterat in totalt 9 st. anmälningar under perioden 25 

maj -25 oktober av kränkande behandling.  Under perioden 26 september -25 

oktober har det rapporterats in 3 st. anmälningar. Det finns totalt 2 st.  

anmälningar som inte är avslutade tillbaka till augusti.   

 Hot Hot 

och 

våld 

Våld Verbalt Verbalt 

och 

våld 

Verbalt 

och 

hot. 

Smällare Övrigt 

25 

maj-

25 

aug. 

0 st.  0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

24 

aug.- 

25 

sept.  

0 st.  0 st. 5 st.   0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  

26 

sept.- 

25 

okt. 

        

 

Alstermoskolan har rapporterat in totalt 3 st. anmälningar under perioden 25 

maj -25 oktober av kränkande behandling.  Under perioden 26 september – 25 

oktober har det rapporterats in 3 st. anmälningar, som skedde under 

föregående period. Det finns totalt 2 st.  anmälningar som inte är avslutade 

tillbaka till augusti.   

 Hot Hot 

och 

våld 

Våld Verbalt Verbalt 

och 

våld 

Verbalt 

och 

hot. 

Smällare Övrigt 

25 maj 

-23 

aug. 

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

24 

aug.- 

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



 
 

25 

sept.  

26 

sept.- 

25 okt.  

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

 

 

Övriga verksamheter har inte rapporterat in några anmälningar om misstanke av kränkande 

behandlingar.  

 

Ansvarig för sammanställning av anmälningarna av kränkande behandling:  

Katja Schönbeck, utvecklingsledare Barn- och Utbildningsförvaltningen. 



   

Barn- och utbildningsförvaltningen 
BUN 2019-000009 
2019-10-29 

Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
E.13 Svar till Skolinspektionen gällande anmälan mot 

Åsedaskolan 7-9 
2019-09-26 2019-000191 

A.2.4 Beviljat yttrande gällande interkommunal 
ersättning med Högsby kommun 

2019-10-17  

A.2.4 Beviljat avtal om interkommunal ersättning för 
elev med Lessebo kommun 

2019-10-14  

 

Delegat Rektor för Uppvidinge gymnasieskola Caj Stigson 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.4.21 Avstängning av elev på grund av slagsmål 2019-10-24  
A.4.21 Avstängning av elev på grund av slagsmål 2019-10-24  

 

Delegat Rektor södra förskoleområdet Anna Andrén 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av förskollärare 75 % 

tillsvidaretjänst på Svalans förskola 
2019-08-12  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-09-01 - 
2019-12-31 

2019-06-27  

B.1.1 Anställning av barnskötare 95 % 2019-08-12 - 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-09-26  

B.1.1 Anställning av outbildad förskollärare 2019-08-
19 - 2019-12-31 på Svalans förskola 

2019-06-27  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Svalans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 
tillsvidaretjänst på Svalans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-08-12 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 50 % 2019-08-12 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av förskollärare 100 % 
tillsvidaretjänst på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 80 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 50 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Älgalyckans förskola 

2019-06-27  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2020-06-30 på Älgalyckans förskola 

2019-06-27  

B.1.1 Anställning av barnskötare 70 % fritidshem och 
30 % förskola 2019-07-01 – 2019-12-31 på 
Älgalyckan 

2019-06-27  




