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Plats och tid Uppvidinge gymnasieskola, Åseda, tisdagen den 16 april 2019 klockan 15:30-
17:13.  

Beslutande Margareta Schlee (M), Ordförande 
Mikaela Gross (V) 
Torbjörn Gustafsson (C) 
 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
Nina Ståhlgren biträdande rektor Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

Justerare Mikaela Gross 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, 2019-04-25 klockan 11:00.  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 9-14 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Margareta Schlee  

 Justerare 
  

 Mikaela Gross  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-04-27 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-05-20 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 9 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkänner dagordningen.       
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§ 10 Dnr 2019-000056  

Information från rektor för Uppvidinge gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektor informerar barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott om 
följande: 

• ansökningsantal till gymnasiet  

• programutbud 

• interkommunal ersättning 

• fördelning av elever per program     

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 11 Dnr 2019-000055  

Ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 2019 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslår att en uppföljning 
görs på områdena fastighetsskötsel och lokalvård sedan det övergick till 
Uppvidingehus.  

Ärendet skickas till barn- och utbildningsnämnden för vidare hantering i 
ärendet.        

Sammanfattning av ärendet 
Rektor redovisar den ekonomiska prognosen för 2019 för gymnasiet, 
vuxenutbildningen och SFI. Prognosen visar följande för år 2019:     

• gymnasiet: -1 000 000 kronor 

• vuxenutbildningen: 2 644 000 kronor 

• SFI: -1 400 000 kronor 

På sammanträdet framkommer det att det fortfarande inte stämmer med 
personalkostnaderna på gymnasiet. Vidare diskuteras även områdena 
fastighetsskötsel och lokalvård sedan det övergick till Uppvidingehus.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att en uppföljning görs på områdena 
fastighetsskötsel och lokalvård sedan det övergick till Uppvidingehus.  

Ärendet skickas till barn- och utbildningsnämnden för vidare hantering i 
ärendet.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta i enlighet med Torbjörn 
Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att utskottet har beslutat i enlighet med Torbjörn 
Gustafssons (C) yrkande.       

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 12 Dnr 2017-000191  

Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndes gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen förelagde med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen 
(2010:800) Uppvidinge kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 31 
maj 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister på Uppvidinge 
gymnasieskola. Skolinspektionen har yrkat att Förvaltningsrätten dömer ut  
vite gällande gymnasieskolan på 300 000 kronor då Uppvidige kommun ej  
lyckats avhjälpa de brister som Skolinspektionen påpekat.  

Vid uppföljningen av tidigare beslut konstaterade Skolinspektionen att 
huvudmannen inte avhjälpt samtliga brister. Skolinspektionen förelagde 
med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Uppvidinge kommun 
att vid vite av 600 000 kronor senast den 22 maj 2019 vidta åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister.  
 
Rektor och biträdande rektor går igenom de åtgärder som gjorts inom 
följande områden:  
• undervisning och lärande  

• extra anpassningar och särskilt stöd  

• arbetsplatsförbelagt lärande, grundläggande behörighet och 
introduktionsprogram  

• bedömning och betygsättning  

• förutsättningar för lärande och trygghet  

• styrning och utveckling av verksamheten    

Beslutsunderlag 
Ansökan om utdömande av vite, Skolinspektionen 2019-02-18  
Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 
introduktionsprogram, Skolinspektionen 2018 2018-12-10       
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Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 13 Dnr 2019-000030  

Studiero och trygghet på Uppvidinge gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndes gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 2019 initierades 
ett ärende på dagordningen gällande studiero och trygghet på Uppvidinge 
gymnasieskola. På sammanträdet diskuterades det att en ökad 
vuxennärvaro, exempelvis införandet av pedagogisk måltid, borde främja 
ökad måluppfyllele av studiero och trygghet på skolan. På barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i mars 2019 togs beslutet att ärendet 
ska behandlas av barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde i mars 
2019 beslutades det att barn- och utbildningsförvaltningen skulle se över 
förutsättningar för införandet av pedagogisk lunch. Rektor fick även i 
uppdrag att se över intresset hos sin personal.  
 
Rektor rapporterar på sammanträdet att det finns ett stort intresse hos 
personalen för införande av pedagogisk måltid. Förvaltningschef kommer 
att föra en vidare diskussion med personalchef gällande införandet av 
pedagogisk måltid på Uppvidinge gymnasieskola.    

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-03-11 § 24 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
2019-03-18 § 6      

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 14 Dnr 2018-000191  

Övrigt  
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndes gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott diskuterades följande:     

• Förebyggande arbete på skolan där de arbetar mycket med trygghet. 
Detta görs genom uppstart av trygghetsteam och distribution av 
enkät gällande studiero och trygghet.   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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