
 

 

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

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-29 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 12 februari 2020 klockan 

13:30 på Älghultskolan, Älghult för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000005  

 

3.  Information från rektor för Älghultskolan 

Dnr 2020-000006  

Rektor Älghultskolan 

4.  Omlokalisering av grundsärskolan i 

Uppvidinge kommun  

Dnr 2019-000047  

Rektor Uppvidinge grundsärskola 1-9 

och Verksamhetschef för Elevhälsan 

5.  Förskolan Svalan 

Dnr 2019-000107  

Rektor södra förskoleområdet 

6.  Avvecklingsplan för Uppvidinge 

gymnasieskola 

Dnr 2019-000180  

Förvaltningschef 

7.  Aktuella elevtal  

Dnr 2020-000013  

./. 

8.  Val av budgetgrupp inför budget 2021 

Dnr 2020-000021  

./. 

9.  Betygssammanställning i grundskolan efter 

höstterminen 2019 

Dnr 2020-000020  

./. 

10.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2020-000014  

Förvaltningschef 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2020-01-29 
 

 
Sida 
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Ärende Anteckningar 

11.  Meddelanden till barn- och 

utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000007  

./. 

12.  Återrapportering av kränkande behandling  

Dnr 2020-000010  

./.  

13.  Återrapportering av delegationsbeslut  

  

./. 

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 
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Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

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.  

Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för 

Elevhälsan fick i november 2019 tre uppdrag att redovisa på sammanträdet 

i februari 2020. Två av uppdragen innebar att tillsammans med 

Uppvidingehus utvärdera lokalbehovet för grundsärskolan samt 

kostnadsberäkna grundsärskolans behov av anpassade lokaler. Det är svårt 

för Uppvidingehus att kostnadsberäkna när det inte är bestämt vart 

grundsärskolan ska vara placerad samt hur den ska vara organiserad. Det 

tredje uppdraget innebar att undersöka ett alternativ där grundsärskolan 

bedrivs integrerat i grundskolan inom elevens upptagningsområde. Alla 

uppdrag är genomförda och presenteras i beslutsunderlaget: 

Omlokalisering av grundsärskolan. 

Grundsärskolan i Uppvidinge kommun står inför stora utmaningar med 

dåligt anpassade lokaler efter verksamhetens behov både i Lenhovda och 

Älghult. Lokalerna i Lenhovda har fått ett föreläggande av vite från 

Arbetsmiljöverket på 25 000 kronor, uppföljningsbesök genomfördes i 

januari 2020. Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och samtidigt se över 

de pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på grundsärskolan 

idag.  

Sedan grundsärskolan placerades i Lenhovda har elevantalet ökat. Idag går 

det 13 elever i Lenhovda, 3 elever i Älghult samt 3 elever som är integrerade 

i årskurserna 7-9. Antalet elever som går i träningssärskolan ökar även, 

vilket ställer andra krav på lokalerna än tidigare.  

Nybyggnation eller ombyggnation av grundsärskolan är en process som 

barn- och utbildningsförvaltningen ser bör ingå i den 

kommunövergripande lokalförsörjningen. För att Uppvidingehus ska 

kunna göra en kostnadsberäkning gällande ombyggnation eller 

nybyggnation krävs ett beslut på placering och organisering av 

grundsärskolan.  

Förslag 1: Uppvidinge grundsärskola 1-9 med träningssärskola i Lenhovda 

och grundsärskola 7-9 i Älghult 
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Förslag 2: Grundsärskola och träningssärskola 1-9 i närområdet av en F-9 

grundskola.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-28 

Omlokalisering av grundsärskolan 

Ritningar över Uppvidinge grundsärskola 1-9 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13 § 108 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef för Elevhälsan 

Rektor Uppvidinge grundsärskola 1-9 

Rektor Älghultskolan   

 

 

 



 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

2019-000047 

2020-01-28 

 

Omlokalisering av grundsärskolan  
Lokalbehov i Lenhovda 

Grundsärskolans nuvarande lokaler i Lenhovda där man har undervisning för elever i 

årskurs 1-9 samt träningssärskola är inte ändamålsenliga. Dagens lokaler gör det svårt att ge 

eleverna den utbildning de har rätt till. 

 Många små rum som inte är ljud- och ljusanpassade efter elevernas behov. 

 Trångt och svårt att ta sig fram med rullstol och permobil. 

 Lång och smal korridor. 

 För få och små handikappanpassade toaletter. 

 Liten utegård med små möjligheter för olika aktiviteter. 

 Inte optimala personalutrymmen. 

 

För att kunna uppfylla grundsärskolans läroplan samt skapa en bra arbetsmiljö för elever 

och personal behövs fyra klassrum med utrymme för att göra enskilda arbetsplatser för varje 

enskild elev. Grupperna består idag av 4 elever samt 3-4 personal i varje grupp. Idag är det 

blandade grupper med träningssärskola/grundsärskola vilket försvårar arbetet att möta varje 

elevs individuella behov. Träningssärskola skall bedrivas för sig. Alla klassrum skall vara 

ljud och ljusanpassade, tillgång till ett sinnesrum för stimuli, till exempel olika belysning, 

utrustning för känselupplevelser samt möjlighet för en vattensäng. 

 Ett större klassrum där alla kan samlas till exempel genom att man kan öppna upp 

mellan två klassrum, där man kan genomföra gemensamma aktiviteter, rörelse/idrott 

och musik.  

 En matsal med plats för rullstol och permobil.  

 En större handikappanpassad toalett med taklyft och höj- och sänkbart tvättställ. 

 Förvaringsutrymme för att kunna ställa undan de hjälpmedel som inte används (ej 

stå synligt i kapprum).  

 Kapprum anpassat för elever i permobiler och rullstolar.  

 Handikappanpassat kök med bland annat höj- och sänkbara bänkar.  

 Det måste finnas avskilda utrymmen, mindre rum för enskild undervisning eller 

möjlighet att ”dra sig tillbaka”.  

 Tillgång till en större inhägnad utemiljön, där det finns möjlighet till olika aktiviteter 

efter varje elevs behov, lekbord i olika höjder, uteplats för avkoppling. 

 

Lokalbehov i Älghult 

Grundsärskola för årskurs 7-9 är idag i Älghult.  

 Det är behov av upprustning av lokalerna. 

 Handikappanpassad toalett med taklyft.  

 Tillgänglighets anpassas för elever i permobil och rullstol.  

 Utemiljön behöver tillgänglighetsanpassas. 

 



 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

2019-000047 

2020-01-28 

Hur skall Uppvidinge Grundsärskola vara organiserad i framtiden?  

Det finns flera vinster med att Grundsärskola 1-9 ligger i närheten av en F-9 skola.  

 Pedagogiska 

 Samverkan med grundskolan för integrering efter elevens behov samt till 

gemensamma aktiviteter 

 Personal  

 Socialt 

 Skolskjutsar 

Det är svårt att redovisa alla pedagogiska och personalmässiga vinster som går att göra 

innan det fastställs vart lokalerna ska ligga och hur grundsärskolan ska organiseras. Idag 

består grundsärskolan av 13 elever i Lenhovda och 4 elever i Älghult varav 1 elev är 

integrerad i grundskolan i några ämnen. Det utreds om ytterligare 4 elever just nu. En 

relevant fråga att ställa sig när det diskuteras lokaler är hur många platser som lokalerna ska 

vara tillgängliga för?  

När det diskuteras organisering av grundsärskolan är det viktigt att även fundera kring 

fritidshem för dessa elever. Idag går flera av eleverna på fritidshemmet inom sitt 

upptagningsområde. Detta ställer kravet att det fritidshem som tar emot eleverna har de 

resurser som krävs för att erbjuda en pedagogisk fritidstid efter elevers behov.  

Nybyggnation eller ombyggnation av grundsärskolan är en process som barn- och 

utbildningsförvaltningen ser bör ingå i den kommunövergripande lokalförsörjningen. För att 

Uppvidingehus ska kunna göra en kostnadsberäkning gällande ombyggnation eller 

nybyggnation krävs ett beslut på placering och organisering av grundsärskolan.  

Ritning över hur lokalerna ser ut i Lenhovda är bifogade handlingarna för att visa på behov 

av bättre anpassade lokaler.  

Integrerad grundsärskola 

Att alla grundsärskoleelever skall integrerares på grundskolan inom sitt upptagningsområde 

är resurskrävande. Det är två olika timplaner, man har mer praktisk-estetiska ämnen som 

kräver utrymmen i schemat och mer personal. Det kan vara lättare att vara integrerad upp 

till årskurs 3, det blir svårare när kraven ökar. Elevens behov och förutsättningar är det som 

skall ligga till grund för integrering i grundskolan, även skolans resurser och möjligheter att 

ge bästa möjliga förutsättningar att möta eleven bör beaktas.  

Krav för att bedriva integrerad grundsärskola: 

 Varje skola måste ha en speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. 

 Alla lärare behöver ha kunskap om båda läroplanerna.  

 Alla skolor behöver ha lokaler som är ljud och ljusanpassade. 

 Tillgång till grupprum där man bedriva undervisning efter elevens behov enskilt 

och/eller i mindre grupp.  

 Handikappanpassade toaletter med utrymme för eventuella hjälpmedel som eleven 

kan behöva. 
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§ 108 Dnr 2019-000047  

Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsnämndens 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 

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

elevhälsan får i uppdrag att även undersöka ett alternativ där särskolan 

bedrivs integrerat inom elevernas vanliga skola inom upptagningsområdet.             

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.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) tilläggsyrkar att rektor för Uppvidinge 

grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för elevhälsan får i uppdrag att 
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även undersöka ett alternativ där särskolan bedrivs integrerat inom 

elevernas vanliga skola inom upptagningsområdet.       

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.     

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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Förskolan Svalan 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj 2019 uppdraget att utvärdera lokalbehov och 

utformning av verksamheten på förskolan Svalan samt presentera de 

framtida utvecklingsbehoven.  

Rektor för förskolan Svalan fick i november 2019 uppdraget att tillsammans 

med Uppvidingehus utföra en preliminär kostnadsberäkning för 

nybyggnation av förskolan alternativ ombyggnation av förskolan med 

tillsättandet av förskolemodul. Uppdraget har genomförts och presenteras i 

detalj i beslutsunderlaget; Kostnadsberäkning – förskolan Svalan.  

Barn- och utbildningsnämnden behöver fatta beslut om vilken inriktning de 

vill ta gällande förskolan Svalans lokaler. När det tagits beslut vill barn- och 

utbildningsförvaltningen tillsätta en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet 

med förskoleverksamheten i Norrhult. 

Förslag 1: Nybyggnation av förskolan Svalan 

Förslag 2: Ombyggnation av förskolan Svalan med tillsättande av en 

förskolemodul med två avdelningar 

Ekonomiska konsekvenser 

Nybyggnation av förskolan Svalan 

29 000 000 SEK 

Ombyggnation av förskolan Svalan med tillsättande av en förskolemodul 

med två avdelningar  

8 900 600 SEK (efter 6 år)    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av rektor och förvaltningskoordinator, 2020-01-21 

Kostnadsberäkning –förskolan Svalan 2020-01-21  

Antal barn förskolan Svalan 2020-01-29 

Ritningar 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13 § 107 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Rektor södra förskoleområdet   
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Rektor    Förvaltningskoordinator 

Anna Andrén  Fanni Nilsson 



 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

2019-000107 

2020-01-21 

 

Kostnadsberäkning – Förskolan Svalan 

Alla nedanstående kostnadsberäkningar är preliminära utifrån nuvarande förutsättningar. 

Innan barn- och utbildningsnämnden tar vidare beslut i ärenden går det inte att 

kostnadsberäkna inredningskostnader samt utrustning för kök.  

 

Preliminär kostnadsberäkning för nybyggnation av förskolan Svalan. 

Nybyggnation förskola med 7 avdelningar  28 000 000 SEK 

Rivningskostnad tillkommer av befintlig förskolebyggnad 1 000 000 SEK 

Inredning för två avdelningar ? 

Total kostnad 29 000 000 + ?  

 

Preliminär kostnadsberäkning för ombyggnationen av köket, transportväg för matleverans, 

utegård och tillsättande av förskolemodul med två avdelningar på förskolan Svalan. 

Ombyggnation av köket 1 000 000 SEK 

Utegård, staket och lekutrustning 400 000 SEK 

Tillsättande av förskolemodul med två avdelningar; 

förbereda marken, VVS, transportväg för matlevereans 

600 000 SEK  

Kostnad för hyra av förskolemodul med två avdelningar  

 Årshyra vid 5 års hyrestid 

 Fortsättningshyra efter 5 års hyrestid 

 Köppris efter år 6  

 

1 214 400 SEK/år 

218 600 SEK/år 

700 000 SEK 

Utrustning kök ? 

Inredning för två avdelningar ? 

Total kostnad 8 990 600 + ? (efter 6 år) 
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§ 107 Dnr 2019-000107  

Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsnämndens 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.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.     
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Beslutsunderlag 

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

Tjänsteskrivelse av rektor, 2019-10-15    

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Rektor södra förskoleområdet 
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Aktuella barn- och elevtal år 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 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, 2020-01-21 

Aktuellt elevtal 2020-01-21  

  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



Aktuella elevtal 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 BUN 2020-000013 

 2020-01-21 

 Katja Schönbeck, utvecklingsledare 



Förskola  vt 2020 
 Totalt antal   (varav asylsökande) 
Björkåkra  95   0 
Gläntan  78   2   
Vintergatan 99   0 
Junibacken  57   0 
Älgalyckan  27   2                  
Uven                      16   5 
Svalan  94   0   
Totalt                    466                      9 



Björkåkra 
Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
29 19 23 14 10 95 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

38 36 

Antal i kö 20 



Gläntan 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
20 13 25 11 9 78 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

38 36 

Antal i kö 18 



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 18 



Junibacken 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
10 17 11 8 11 57 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

17 6 

Antal i kö 7 



Vintergatan 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
18 23 20 23 15 99 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

30 28 

Antal i kö 21 



Svalan 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
19 18 20 23 21 94 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

27 15 

Antal i kö 10 



Uven 

Födelse

-år 

2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
1 5 4 2 4 16 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

3 0 

Antal i kö 2 



Antal barn i Uppvidinge 

Födels

e-år 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sum. 

Antal 

barn 

 
121 103 123 100 123 105 3 678 

Procen

t i F-

skola 
86 % 98 % 91% 83 % 54 % 0 % 0% 69 % 

De fristående förskolorna finns inte med i beräkningen av 

hur många barn som befinner sig i förskoleverksamhet.  



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  125         39                  14 
Lenhovdaskolan F-6  182        17                    6   
Nottebäcksskolan F-6    102         16                   0 
Åsedaskolan F-6  321         33                   0    
Åsedaskolan 7-9  158         27                            2 
Älghultsskolan 7-9  141                    36                          14                    
Gymnasieskolan  121         89                    2 
Grundsärskola      19 (totalt)           2                    1      
Totalt   1169       259 (22%)               39  

  
*(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 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

Alstermo 114 113 106 96 99 92 

Lenhovda 175 183 178 181 182 192 

Nottebäck 106 108 115 124 133 137 

Älghult 154 150 162 160 159 146 

Åseda F-6 327 319 331 315 299 292 

Åseda 7-9 174 173 176 176 191 186 

Summa 1050 1046 1068 1052 1063 1045 



Antal grundskoleelever 

i Uppvidinge 

• 1029 st. elever i våra egna grundskolor 

varav 13 st. elever från kranskommuner (6 

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

• 51 st. elever i Älghults friskola, 10 st. F-

klass) 

• 43 st. elever på skolor utanför kommunen 



Uppvidinges gymnasieelever 

• 121 elever på vårt egna gymnasium, varav 

55 stycken går på IM. 

 

• 286 elever utanför kommunen  

 

• 18 elever från andra kommuner går hos 

oss  
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Val av budgetgrupp inför budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp inför budget 2020 bestod av 

barn- och utbildningsnämndens presidium, tre ledamöter och tre ersättare. 

Under våren 2020 ska representanter från barn- och utbildningsnämnden 

träffa kommunens budgetberedning. Inför detta möte måste 

budgetgruppen träffas för att planera för nästkommande budget. 

Ekonom är sammankallande och ansvarig för budgetgruppens arbete. Varje 

möte med budgetgruppen återrapporteras av ekonom vid nästkommande 

sammanträde med barn- och utbildningsnämnden.   

Budgetgruppens första möte är den 19 mars klockan 09:00.  

Förslag på representanter lämnas på sammanträdet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-01-13  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp 

Ekonom ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Betygssammanställning i grundskolan efter 
höstterminen 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

grundskolans terminsbetyg för hösten 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställningen innehåller en jämförelse av höstterminens betyg för åk 

6, 8 och 9. Jämförelsen visar resultatet av olika elevgrupper på enhetsnivå. 

För åk 8 och 9 visas andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen, 

det vill säga lägst betyg E i samtliga ämnen och hur stor andel av eleverna 

som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet.  

För åk 6 räknas det ut ett medelvärde per betyg eftersom antalet satta betyg 

skiljer sig åt mellan skolorna. Det är beroende av hur många ämnen eleven 

har fått undervisning i under hösten.    

I dagsläget är 79 stycken av eleverna i åk 8 och 9 aktuella för den 

obligatoriska lovskolan. Det innebär att de i dagsläget inte är behöriga till 

gymnasieskolan. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren 2020-01-21 

Sammanställning av höstterminens betyg 2020-01-21 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till barn- och utbildningsnämnden:  

 1. Avveckling av kulturskolan, kommunfullmäktige 2019 § 212 

2. Avveckling av förskolan Uven, kommunfullmäktige 2019 § 211 

3. Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun 2019-

20222, kommunfullmäktige 2019 § 207 

4. Reglemente för Uppvidinge kommuns krisledningsnämnd, 

kommunfullmäktige 2019 § 206 

5. Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun, 

kommunfullmäktige 2019 § 205 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 

utbildningsförvaltningen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-01-15    

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Återrapportering av kränkande behandling 2020 

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 10 december till 

och med 10 februari. En sammanställning visas med hjälp av Draftit, ett 

digitalt system som ger en god överblick. 

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 utvecklingsledaren, 2020-01-21 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 

dagsaktuell sammanställning.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

redovisade delegationsbeslut.   

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen gett barn- och 

utbildningsförvaltningens tjänstepersoner rätt att fatta beslut i vissa frågor i 

barn- och utbildningsnämndens ställe. Fattade delegationsbeslut ska 

återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden regelbundet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-01-16 

Förteckning av delegationsbeslut februari 2020  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 

 




