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08.30 1 Dnr BUN-2017-093 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och 
ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning 
och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet 
kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske,kan barn- 
och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyl-
digheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2017-12-14. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2017-02-01. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12.  
_____ 
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2 Dnr BUN-2018-019 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och 
ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning 
och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet 
kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan 
barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
 
Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl föredrar ärendet. 
 
Freddie Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12. Om eleven trots de vidtagna 
åtgärderna inte fullgör sin skolgång kan barn- och utbildningsnämnden vid detta 
sammanträde komma att förelägga vårdnadshavarna att fullgöra sina skyldigheter. 
Föreläggandet kan förenas med vite.  
 
Beslutet är fattat enligt Skollagen 7 kap §§ 20, 22-23. 
_____ 
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3 Dnr BUN-2018-023 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och 
ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning 
och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet 
kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan 
barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12. Om eleven trots de vidtagna 
åtgärderna inte fullgör sin skolgång kan barn- och utbildningsnämnden vid detta 
sammanträde komma att förelägga vårdnadshavarna att fullgöra sina skyldigheter. 
Föreläggandet kan förenas med vite.  
 
Beslutet är fattat enligt Skollagen 7 kap §§ 20, 22-23. 
_____ 
 
 
 
 
4 Dnr BUN-2018-035 Dpl 610 
 
Handlingsplan för skolnärvaro     
 
Handling A 
 
Det har tagits fram en handlingsplan för skolnärvaro för att tydliggöra hur arbe-
tet ska bedrivas vid låg skolnärvaro.  
  
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 5 Dnr BUN-2016-106 Dpl 003 

 
Intern kontrollplan 2017: Uppföljning    
 
Vid redovisningen av den interna kontrollplanen för 2017 framkom det brister 
när det gäller att följa kommunens rutiner för utdrag ur belastningsregistret.  
 
Redovisning av hur långt arbetet kommit med att åtgärda dessa brister. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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10.00  Dataskyddsförordningen (GDPR)    
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 
och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del föränd-
ringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den en-
skilde när det gäller personlig integritet.   
  
Carina Bohlin ger en översikt av GDPR. 
_____ 
 
 
 
 
 

 7 Dnr BUN-2017-34 Dpl 041 
 
Årsbudget 2018: Budgetuppföljning avseende kvartal 1   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 1 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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8 Dnr BUN-2018-011 Dpl 041 
 
Årsbudget 2019: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2020-
2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud-
get och verksamhetsplan för 2019 samt flerårsplan 2020-2022. 
 
Diskussion om budgetarbetet. 
 
Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-02-15 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 

13.00 9 Dnr BUN-2018-034 Dpl 631 
 
Barn- och utbildningsnämndens principer för en bra förskola i Östhammars kom-
mun 
 
Handling B 
 
Det har tagits fram ett förslag till principer för en bra förskola i Östhammars 
kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden antar principer för en bra förskola i Östhammars 
kommun. 
_____ 
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10 Dnr BUN-2018-033 Dpl 600 
 
Innehållsfilter för åtkomst till internet    
 
Handling C  
 
Christer Lindström (M) har tidigare lyft frågan om det finns något innehållsfilter 
i de datorer/enheter som skolan tillhandahåller. Frågan har undersökts och i 
dagsläget finns det inget innehållsfilter aktiverat på EDU-nätet som skolorna 
använder. Detta innebär att inga hemsidor är spärrade för elever och personal 
som använder EDU-nätet för åtkomst till internet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att innehållsfilter ska införas på EDU-
nätet enligt underlaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
11 Dnr BUN-2018-039 Dpl 600 
 
Lokalförsörjningsplan: Revidering    
 
Handling D - Delas ut på sammanträdet 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-14 en lokalförsörjningsplan för 
2018-2032. Planen ska vid behov revideras. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av lokalförsörjningspla-
nen. 
_____ 
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12 Dnr: BUN-2018-036 Dpl 612 
 
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande  
 
Handling E1-7 
 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasie-
skola ska den kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommu-
ner ges tillfälle att yttra sig (Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas 
yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen att bedöma om etableringen av den 
fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa följder på lång sikt 
för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2018-03-16 mottagit sju ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildnings-
kontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2018-05-11. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna 
från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet, Thoren Inno-
vation School AB, Lärande i Sverige AB och Ljud & Bildskolan LBS AB. 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna från 
JENSEN education college AB och Thorengruppen AB 
_____ 
 
 
 
 
 
13 Dnr BUN-2018-044 Dpl 600 
 
Namn på nya skolor och förskolor    
 
Handling F - Delas ut på sammanträdet 
 
En inledande diskussion om namn på nya förskolor och skolor. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-03-22 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda frågan till 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-12. 
_____ 
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Information från förvaltningen     
 
 
 
 
15 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
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Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Handling G1 
Handling G2 - Delas ut på sammanträdet 
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2018-045 Dpl 600 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende ytterkläder till personal 
som arbetar på skolor. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-03-22 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda frågan till 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-12. 
_____ 
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17 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
2018-02-22 Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund 
 (Mottagande av elev från annan kommun p.g.a. särskilda 
 skäl). 

2018-03-13 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i gymnasiesärskolan) 

2018-03-13 Verksamhetschef förskolan Anne Lee Larsson  
 (Yttrande/svar till domstol eller annan myndighet) 

2018-03-19 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Stöd för inackordering) 

2018-03-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Beslut om skolskjuts). 

2018-04-03 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Yttrande/svar till domstol eller annan myndighet) 

2018-04-03 Rektor Johan Mattsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2018-04-03 Rektor Zara Järvström 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2018-04-03 Rektor Carina Engblom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2018-04-03 Rektor Inga-Lill Ericsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2018-04-03 Rektor Niina Johansson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2018-04-03 Rektor Håkan Blom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
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 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

_____ 
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Information v  
 
1) Dnr BUN-2017-117 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2018-03-08 avseende anmälan om kränkande be-
handling. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
2) Dnr KS-2017-961 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-13 avse-
ende redovisning av intern kontrollplan 2017 för nämnderna. 
 
3) Dnr KS-2018-126 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2018-03-20 avseende preliminär budget 2019, flerårsplan 2020-2022. 
 
4) Dnr KS-2016-174 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-13 avse-
ende Östhammars stad 650 år, anordnande av konsert.. 
_____ 
 
 
 
 
19 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 



BUNAU 2018-04-12 Handling A 
Handlingsplan för skolnärvaro, Östhammars kommun VT 2018 

Varje dag: All närvaro registreras av den undervisande läraren senast vid slutet av varje lektion 

1:a tillfället: 

 Vårdnadshavare uppmärksammas via Skola24.

 Mentor talar med elev snarast möjligt, senast vid

nästkommande mentorstid.

Vid frånvaro som inte är anmäld 

Vid upprepad frånvaro som ej är anmäld: 

 Mentor samtalar med elev och vårdnadshavare

och föreslår åtgärder/insatser

Om frånvaron inte upphör inom två veckor: 

 Ärendet lyfts av mentor till skolans elevhälsoteam via EVI.

 Elev och vårdnadshavare kallas till samtal, där mentor och personal från elevhälsan deltar.

 Handlingsplan upprättas.

Varje månad: Mentor stämmer av frånvaron för sina mentorselever via rapporten ”Elever med ≥ 20% från- 

   varo de senaste 30 dagarna” 

Varje vecka: Mentor stämmer av frånvaron för sina mentorselever, såväl anmäld som ej anmäld 

Vid frånvaro som är anmäld 

 Vid anmäld frånvaro på mer än tre sammanhäng-

ande dagar ska mentor följa upp med eleven vad

den har att ta igen.

 Om anmäld frånvaro överstiger 20% under en 30-

dagarsperiod stämmer mentor av orsakerna med

elev och vårdnadshavare, om orsakerna inte är up-

penbara (exempelvis beviljad ledighet).

 Mentor informerar Elevhälsan om orsaker till från-

varon samt om eventuella åtgärder.

Uppföljning av elev som föregående månad hade frånvaro som översteg 20%: 

 Om frånvaron fortfarande är stor, kallas vårdnadshavare och elev till ytterligare samtal med mentor och personal från elev-

hälsan.

 Plan för det fortsatta arbetet upprättas och återkopplas till berörd personal. Vårdnadhavarna informeras om möjligheterna

till stöd av andra myndigheter.

Vid fortsatt stor frånvaron efter ytterligare 4 veckor, Steg 1: 

 Rektor kallar till möte med elev och vårdnadshavare.

 Överväg om orsakerna till bristen på närvaro föranleder en orosanmälan till socialtjänsten

 Har familjen pågående kontakter med andra myndigheter ska rektor föreslå familjen att initiera ett SIP-möte eller annat nät-

verksmöte.

Vid fortsatt stor frånvaro, Steg 2: 

 Barn- och utbildningsnämnden informeras av rektor i individuella ärenden där det råder stor frånvaro och beslutar om even-

tuella åtgärder.
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 Datum 2018-02-13    Dnr BUN-2018-034 
Barn- och utbildningsförvaltningen         
Anne Lee Larsson 
 
Barn- och utbildningsnämndens principer för en bra förskola i 
Östhammars kommun. 
 
Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har valt att göra en vision för alla förskolor i Östhammars 
kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämndens Vision 
”Östhammars förskolor ska vara engagerande förskolor i toppklass, med individens hälsa, 
utveckling och lärande i centrum. En flexibel och öppen mötesplats där alla vill vara.” 
 
Mål 
Följande mål ur de kommunala styrdokumenten kan vara vägledande vid planering av 
Östhammars kommuns förskolor.   
 
Världens bästa lokalsamhälle 2020 
 
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015 -2018 
Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att 
möta framtidens utmaningar. 
 
Miljön i förskolan ska vara både funktionell och säker. Hur en förskola utformas har en stor 
inverkan på de aktiviteter och den verksamhet som sker och genomförs där. Miljön påverkar 
alla som dagligen vistas där, både personal, barn och vårdnadshavare. Det handlar om 
människors sätt att vara, lära, mötas, kommunicera, röra sig, leka m.m. Förskolans miljö kan 
öppna oändliga möjligheter. Förskolan ska vara en plats där många kan mötas över kulturella 
och åldersmässiga skillnader. 
 
Förskolan bör få en strategisk placering i ett bostadsområde så att både det egna närområdet 
och ytterområden enkelt kan betjänas. Hänsyn ska tas till omgivande störningsrisker som 
exempelvis buller, luftföroreningar, djurhållning och kraftledningar. 
 
Pedagogik 
Förskolans läroplan erbjuder en barnsyn som vilar på en pedagogisk didaktisk grund. Här ser 
vi barn som olika, unika individer som är aktiva medskapare av sin egen kunskap. Denna syn 
på barn och barns lärande bygger på en respekt för barnet som ett resursrikt, kompetent och 
nyfiket barn, ett barn med egen kraft och lust att lära. 
Pedagogen har fått en förändrad lärarroll. I pedagogiskt arbete innebär detta att barnen själva 
och tillsammans med andra måste ges möjlighet att i ett utforskande och problemlösande 
arbete skapa mening och sammanhang. Denna hållning förutsätter att pedagogen är en 
reflekterande praktiker som utmanar och ger bränsle till utforskandet där barnet är vägvisaren 
som visar på sitt intresse. 

BUN 2018-04-12 Handling B 
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Ökad attraktivitet genom ett förstärkt kvalitetsarbete vilket 
innebär att: 
• kommunens förskolor skall upplevas som likvärdiga och attraktiva 
• alla har rätt att uppleva en attraktiv arbetsplats med en miljö som främjar hälsa, lärande och 
utveckling för både pedagoger och barn 
• intern- och extern samverkan ska utvecklas i syfte att förbättra måluppfyllelsen 
 
När det gäller arbetssättet 
• stödja en lärandeinriktning i ett perspektiv på 1-16 år 
• stödja kreativa lärandemiljöer och erbjuda miljöer för 
olika inlärningsstilar 
• se utemiljön som en viktig lärandemiljö 
 
Som arbetsplats 
• vara en ”modern” arbetsplats och ta till vara goda erfarenheter från övriga arbetsliv 
• vara en del i att stärka en socialt hållbar utveckling 
• på alla sätt vara anpassad för barn/vuxna med funktionsnedsättningar  
 
Allmänt 
• planeras för en förskola för framtiden 
• stärka en hållbar utveckling avseende miljö 
 
Arkitektur och miljö 
”Rum som byggs för små barn ger dem en livssfär där de ska mogna och utvecklas. Vuxna 
har ett stort ansvar för vad de delar med sig av sin syn på omvärlden med dessa rum.” 
Gunilla Lundahl, (1995) Hus och rum för små barn 
 
Lokaler och miljö enligt läroplan: 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga säger skollagen. Det betyder att storlek, utformning, 
utemiljö och material ska stödja förskolans uppdrag som pedagogisk verksamhet. 
 
”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” 
Lpfö 98 
 
Arkitekturen är till för alla och det är av vikt att hänsyn tas till allas behov av goda rum i 
vår vardag. Den ska utformas så att trygga miljöer skapas för barnen. 
 
Arkitekturen ska vara välkomnande och inspirerande. Östhammars förskolor behöver en 
större variation av rumstyper med både större och mindre rum, i öppna och slutna 
rumssammanhang. Genom att förändra rummet förändras även signalerna om vilket slags 
verksamhet som kan ske. Vilka är de budskap som vår förskolemiljö ska förmedla? Rummens 
funktioner med pedagogik och inredning innehåller föränderlighet och flexibilitet. Det ska 
finnas möjlighet att med möbler bord/hyllor/bänkar, göra rum i rummet allt efter barnens 
intressen och ålder. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Förskolan ska utformas 
så att det lustfulla lärandets olika former stimuleras så som fantasi, inlevelse, kommunikation 
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem 
 



FÖRSLAG 
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Allt material ska vara synligt och lättillgängligt så att förskolan kan ta tillvara barnens behov 
och intressen. I hemmet säger traditionen att vi plockar fram och städar undan medan 
traditionen i verkstaden/ateljén säger sorterad ordning och möjligheter. I ett allrum som vid 
lunch blir matrum kan det vara svårt att låta leken eller utforskandet att stå kvar för att kunna 
fortsättas på senare. Förskolan och pedagogerna går från att erbjuda en hemlik miljö till att 
idag bjuda in till en miljö för utforskande lek, lärande, delaktighet och utveckling. 
 
Arkitekturen ska vara så utformad att byggnaden kan byggas till vid behov, om barnantalet 
ökar. 
 
I god arkitektur finns en strävan efter en omsorg som innefattar detaljer såväl som helhet 
oavsett stil. Detaljer kan till exempel vara mötet mellan vägg och golv, ett hårt material mot 
ett mjukt, ett material vars specifika egenskaper lyfts fram. Vid nybyggnationer ska den 
kulturella utsmyckningen tas i beaktning genom samarbete med kultur och fritid. 
 
Förskolans gård bör vara anpassad för aktiviteter och lekar som stimulerar till att utforska 
naturvetenskap och teknik samtidigt som den inbjuder till fysisk aktivitet. Förskolans utemiljö 
ska bestå av flera olika rum, uppbyggda med olika sorters material och med olika storlek. De 
ska vara anpassade för både yngre och äldre barn. Man ska behålla och utnyttja den eventuella 
naturmark som finns på området. Med dess inbyggda oregelbundenhet skapar den ett eget 
rum. Vidare bör gräsytor anläggas, områden med sand finnas och buskar och träd planteras 
för att bygga de rum som tillsammans ska utgöra förskolans utemiljö. Höjdskillnader på 
gården som helhet bör studeras som en möjlighet att dela in utemiljön i mjukt avgränsade 
rum. Platser där barn sitter stilla länge är särskilt viktiga att ge skugga, t ex baksandytor. Tak 
ger solskydd och om de är regntäta kan utevistelsen förlängas 
 
Attraktivitet 
Förskolorna i Östhammars kommun ska vara förskolor som märks i regionen. Dit kommer 
man för att titta på framgångsfaktorer för en högre måluppfyllelse. Förskolorna ska vara 
attraktiva och ligga i framkant där allas ansvar är att hålla sig informerad om forskning, 
digitala möjligheter och våga prova nya arbetsformer. I en attraktiv förskola vill alla 
pedagoger arbeta. 

Sammanfattning 
Vårt yttersta mål är att barnen mår bra och är trygga, så att de kan möta framtiden på ett för 
dem positivt sätt. Det är i förskolan framtiden börjar, förskolan ska utformas efter dagens och 
morgondagens barn och deras utmaningar, både vad det gäller undervisning och lokaler. 
Lärandemiljön ska vara stimulerande och bidra till nyfikenhet, arbetsro och kreativitet. 

 
 

 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-03-21 

Underlag BUNAU/BUN, innehållsfilter EDU 

I dagsläget är inget innehållsfilter aktiverat för internet på EDU-sidan. Detta innebär att inga 

hemsidor är spärrade för elever och personal som använder EDU-nätet för åtkomst till internet. 

Om/när vi väljer att aktivera filtret i ”den stora brandväggen” så kommer brandväggen klassificera de 

sidor som pedagoger och elever besöker via EDU-nätet. De sidor som vi har möjlighet att blockera är 

sorterade i fem huvudkategorier: 

 Adult / Mature Content

 Bandwidth Consuming

 General Interest – Business

 General Interest – Personal

 Potentially Liable

Varje huvudkategori är i sin tur indelad i underkategorier, t ex: 

 Freeware and Software Downloads (Bandwidth Consuming)

 Games (General Interest – Personal)

 Pornography (Adult / Mature Content)

Fullständig lista över kategorier som kan blockeras hittar du här: 

https://fortiguard.com/webfilter/categories 

Funktionen i brandväggen gör det möjligt att välja vilka underkategorier som ska blockeras. 

Vissa legitima sidor kan vara kategoriserade som någon av de blockerade kategorierna och det 

kommer resultera i att användaren inte kan besöka sidan (hur omfattande dessa konsekvenser blir är 

svårt att förutsäga). Detta medför att vi behöver ha rutiner för att ”vitlista” sidor, något som endast 

brandväggsleverantören kan göra på uppdrag av IT-enheten (vilket kommer medföra en viss 

väntetid). 

BUN behöver fatta beslut om ifall vi ska aktivera innehållsfiltret på EDU och i så fall vilka kategorier av 

sidor som ska blockeras. 

Om BUN beslutar att vi ska aktivera innehållsfiltret på EDU är Barn- och utbildningsförvaltningens 

förslag att vi under en provperiod fram till 2018-06-12 testar att aktivera ett innehållsfilter på de 

sidkategorier som BUN beslutar. IT-enheten tar fram rutiner för ”vitlistning” där tillvägagångssätt och 

ledtider framgår och sedan informeras verksamheten. 

Efter provperioden utvärderas konsekvenserna för verksamheten och IT-enheten. 

Joakim Svensson 

Skolutvecklingsledare 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

BUN 2018-04-12 Handling C

https://fortiguard.com/webfilter/categories


 
Barn- och utbildningsförvaltningen  2018-03-20 
 

Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamhet 
Datum: 

2018-03-20 
Beskrivning av planerad ändring: 

Aktivering av innehållsfilter på EDU-nätet. Kategorier av sidor 
med ej lämpligt innehåll kommer att blockeras. Framtagen av: 

Joakim Svensson 
Godkänns av: 

BUN 

 

Riskkälla: Riskbedömning Årgärd Ansvarig Klart 
när? 

Kontroll 
utfört 
(datum). 

låg med hög 

Legitima sidor klassas 
som någon av de 
spärrade kategorierna. 
Pedagoger och elever 
kan inte använda 
dessa sidor i 
undervisningen. 

  X 

Skapa medvetenhet hos 
pedagogerna. 
Tydliga och kommunicerade 
rutiner för vitlistning av sidor 
där tillvägagångssätt och 
ledtider framgår. 

JS, KH Till in-
förandet 

 

Ökad arbetsbelastning 
för IT-enheten i 
samband med 
vitlistningsärenden. 

 X  

Tidig och tydlig kommunikation 
med IT-enheten för att skapa 
möjlighet för dem att hantera 
situationen. 

JS, SRL, 
KH 

Till in-
förandet 
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Dnr 32-2018:1167 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

Remiss från Skolinspektionen 
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har hos 

Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en 

befintlig fristående  gymnasieskola vid Internationella Gymnasiet i Uppsala i Uppsala 

kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 

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

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under 

maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik 

till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av 

konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 

pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 

planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 

om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

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

etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren

(år 2018-2023).

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i

kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen

beteendevetenskap och ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program

och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor

i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar

läsåret 2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.

BUN 2018-04-12 Handling E1
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Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 

beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-

postadress: friskolor@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:1167 i yttrandet. Avser yttrandet flera 

ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje 

yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  

  

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

 

Susanna Lindström 

Utredare 

 

  

 

 

 

Bilaga 

Ansökan från Folkuniversitetet 
Kursverksamheten vid Uppsala Universitet 
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Folkuniversitetet Kursverksamheten vid 
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Ansökan från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala 
Universitet om godkännande som huvudman för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola i Uppsala kommun 
 
Ert dnr: 32-2018:1167 
 
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har hos 
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola i Uppsala kommun från och med 
läsåret 2019/20. 
 
Yttrandet avser nedanstående utbildningar: 
 
Nationellt program   
Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap 
Ekonomiprogrammet - Ekonomi 
 
 
Sammanfattande bedömning 
 
Vi bedömer att ovanstående program är tillgodosedda av Bruksgymnasiet i 
Östhammars kommun samt att de redan i stor omfattning erbjuds i regionen. 
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om fristående 
gymnasieskolor där den enskilda skolan kan antas utgöra en marginell 
påverkan för det kommunala skolväsendet. Utbudet av gymnasieprogram i 
regionen är dock stort, och sammantaget kan den överetablering av 
fristående skolor som nu finns i närområdet påverka kommunens förmåga 
att bedriva gymnasieskola i egen regi framöver. 
 
Därför vill vi uppmana Skolinspektionen att vid prövning av ansökningarna 
göra en samlad bedömning av utbudet i regionen. 
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Elevunderlag i kommunen de kommande åren 
 
Antalet elever som slutar årskurs 9 i Östhammars kommun kommer troligen 
att öka något de kommande åren, från 210 till knappt 240 elever (bilaga 2). 
Östhammars kommun har tidigare haft ett elevantal på 325-350 elever per 
årskull. 
 
Mot bakgrund av att ungefär 46 procent av eleverna folkbokförda i 
kommunen preliminärt sökt till den egna gymnasieskolan innebär detta att 
det totala elevantalet vid Bruksgymnasiet kommer att uppgå till 
uppskattningsvis 330-350 elever (inklusive språkintroduktion), vilket 
naturligtvis gör det svårt att erbjuda ett brett urval av utbildningsvägar. 
 
Inom kommunen finns också Forsmarks skola med Östhammars kommun 
som huvudman. Inför läsåret 2018/19 har det inte varit möjligt att söka till 
Forsmarks skola. Vidare finns i kommunen en fristående gymnasieskola, 
Wilhelm Haglunds Gymnasium.  
 
I bilaga 3 framgår antalet elever i gymnasieskolan fördelat på de olika 
programmen. 
 
 
Samverkansavtal  
 
Östhammars kommun har samverkansavtal med Uppsala respektive Tierps 
kommuner. Samverkansavtalen omfattar för Östhammars del ett antal 
program och/eller inriktningar som kommunen inte själv erbjuder. Syftet har 
varit att ge kommunens ungdomar ett så brett utbildningsutbud som möjligt. 
 
 
Organisation av gymnasieskolan 2018/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober 2017 ett inriktningsbeslut 
om gymnasieskolans organisation läsåret 2018/19. De nationella program 
och inriktningar som kommunen avser att erbjuda framgår av bilaga 1. 
 
Hur många platser per inriktning som kommunen avser att erbjuda är ännu 
inte fastställt, men med tanke på det prognosticerade elevantalet kommer 
antalet platser i genomsnitt att ligga på 6-22 platser per program och 
inriktning. 
 
 
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
 
Ett lågt elevantal, dels på grund av demografin, dels på grund av att många 
elever väljer skola i annan kommun, leder till att kostnaden per elev i den 
egna verksamheten är hög (inklusive lokalkostnader). Särskilt påtagligt blir 
detta vad gäller lokalkostnaden per elev. Redan i dag brottas kommunen – i 
likhet med många andra kommuner i Sverige- med en överkapacitet på 
lokaler inom skolverksamheten, en överkapacitet som är svår att anpassa till 
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rådande elevantal.  Detta innebär också med nuvarande lagstiftning att 
kommunens kostnader för bidrag till fristående verksamhet ökar. 
 
En ytterligare effekt av ett lågt elevantal som får såväl ekonomiska som 
pedagogiska konsekvenser är att undervisningsgrupperna blir alltför små för 
att kunna bedriva undervisningen effektivt. Det blir också svårare att 
rekrytera personal då det ofta inte är möjligt att erbjuda hela tjänster. 
 
En nyetablering av fristående gymnasieskolor och/eller utbyggnad av 
befintlig fristående verksamhet kan naturligtvis leda till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett. I vilken mån en ny fristående gymnasieskola 
skapar ytterligare överkapacitet eller leder till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett är dock svårt att bedöma i varje enskilt fall.  
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om gymnasiala 
friskolor där den enskilda fristående gymnasieskolan kan antas utgöra en 
marginell påverkan på det kommunala skolväsendet. Det finns dock redan i 
dag en överkapacitet i regionen, och sammantaget kan detta på sikt påverka 
kommunens förmåga att bedriva egen gymnasieverksamhet. För en kommun 
med Östhammars geografiska läge och storlek kan det innebära en kraftigt 
försämrad service för många av kommunens ungdomar, med långa restider 
och/eller att fler elever tvingas till inackordering.  
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Bilaga 1 
 
 
Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet för läsåret 2018/19:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande Antal 
platser 

Estetiska, inriktning bild 8 
Estetiska, inriktning musik 8 
Estetiska, inriktning teater 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap och samhälle 8 
Samhällsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap 16 
Samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap 16 
Ekonomi, inriktning ekonomi 32 
Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap 16 
Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram Antal 
platser 

El- och energi, inriktning automation, dator- och 
kommunikationsteknik, elteknik 16 

Fordons- och transport, inriktning personbil 16 
Handels- och administration, inriktning handel och service 24 
Restaurang- och livsmedel, inriktning kök och servering 16 
Vård- och omsorg 24 
Summa 96 
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Bilaga 2 

 
 
Elevunderlag 
 
 
 ht 18 ht19 ht20 ht21 ht 22 ht 23 
Åldersgruppen 16-18 år 659 659 658 679 710 728 

Antal 9:or som slutar grsk 
och kan börja gymnasiet 

210 216 219 223 243 236 

 
 

Gymnasievalets första sökomgång till höstterminen 2018 visar att ungefär 46 
procent av eleverna i Östhammars kommun sökt ett program på Bruksgymnasiet 
som sitt förstahandsval.  
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Bilaga 3 
 
 
Antal elever i gymnasieskolan 2018 
 

Antal elever på Bruksgymnasiet Årskurs  
Program 1 2 3 4* Total 
El- och energiprogrammet (EE) 14 16 23  53 
Estetiska programmet (ES) 8 6 4 - 18 
Fordons- och transportprogrammet (FT) 5 3 7 - 15 
Ekonomiprogrammet 0 6 8 - 14 
Handels- och administrationsprogrammet (HA) 8 9 7 - 24 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 3 12 3 - 18 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 6 3 7 - 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 16 13 4 1 34 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 5 3 5 - 13 
Individuellt alternativ 20 7 6 - 33 
Preparandutbildning 11 - - - 11 
Programinriktat individuellt val mot FT 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot HA 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot RL 2 - - - 2 
Programinriktat individuellt val mot VO 1 2 - - 3 
Språkintroduktion 43 - - - 43 
Yrkesintroduktion, mot FT 1 4 1 - 6 
Yrkesintroduktion, mot HA 1 1 - - 2 
Yrkesintroduktion, mot RL 1 1 1 - 3 
Yrkesintroduktion, mot VO 4 - - - 4 
Summa 151 88 76 1 316 

*Elever med ”rester” 
 
 
 
 
 

Antal elever på Forsmarks skola Årskurs  
Program 1 2 3 4 Total 
Naturvetenskapsprogrammet 8 6 9 - 23 
Teknikprogrammet 9 10 18 7 44 
Summa 17 16 27 7 67 

 
 
Antal elever på Wilhelm Haglunds gymnasium Årskurs 
Program 1 2 3 Total 
Industri 15 25 18 58 
Summa 15 25 18 58 
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Bilaga 4 

 
 
Kontaktuppgifter till gymnasieantagningen i Uppsala 
 
Information gällande antagning av gymnasieelever från Östhammars kommun 
sköts av gymnasieantagningen i Uppsala. 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Uppsala kommun 
Gymnasieantagningen 
753 75 Uppsala 
 
Telefon:  018-727 20 50, vardag 09.00-11.00 
Fax: 018-727 23 18 
 
www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning 
 
 

http://www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning


Remiss 
Uppsala kommun 
Enköpings kommun 
Heby kommun 
Håbo kommun 
Knivsta kommun 
Norrtälje kommun 
Tierps kommun  
Östhammars kommun 

2018-03-08 
1 (2) 

Dnr 32-2018:927 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

Remiss från Skolinspektionen 
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid Thoren 

Innovation School Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 

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

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under 

maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik 

till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av 

konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 

pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 

planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 

om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

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

etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren

(år 2018-2023).

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i

kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen medier,

information och kommunikation och el- och energiprogrammet med

inriktningen dator och kommunikationsteknik
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3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program

och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor

i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar

läsåret 2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 

beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-

postadress: friskolor@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:927 i yttrandet. Avser yttrandet flera 

ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje 

yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  

På Skolinspektionens vägnar 

Matilda Pedersen 

Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Thoren Innovation School AB 

Kopia till 

Thoren Innovation School AB 
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Skolinspektionen 
Registrator 
Box 23069 
104 35 Stockholm 

 
 
 
 
Ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i 
Uppsala kommun 
 
Ert dnr: 32-2018:927 
 
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Uppsala kommun från och med läsåret 2019/20. 
 
Yttrandet avser nedanstående utbildningar: 
 
Nationellt program   
El- och energiprogrammet - Dator och kommunikationsteknik 
 
 
Sammanfattande bedömning 
 
Vi bedömer att ovanstående program är tillgodosett av Bruksgymnasiet i 
Östhammars kommun samt att de redan i stor omfattning erbjuds i regionen. 
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om fristående 
gymnasieskolor där den enskilda skolan kan antas utgöra en marginell 
påverkan för det kommunala skolväsendet. Utbudet av gymnasieprogram i 
regionen är dock stort, och sammantaget kan den överetablering av 
fristående skolor som nu finns i närområdet påverka kommunens förmåga 
att bedriva gymnasieskola i egen regi framöver. 
 
Därför vill vi uppmana Skolinspektionen att vid prövning av ansökningarna 
göra en samlad bedömning av utbudet i regionen. 
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Elevunderlag i kommunen de kommande åren 
 
Antalet elever som slutar årskurs 9 i Östhammars kommun kommer troligen 
att öka något de kommande åren, från 210 till knappt 240 elever (bilaga 2). 
Östhammars kommun har tidigare haft ett elevantal på 325-350 elever per 
årskull. 
 
Mot bakgrund av att ungefär 46 procent av eleverna folkbokförda i 
kommunen preliminärt sökt till den egna gymnasieskolan innebär detta att 
det totala elevantalet vid Bruksgymnasiet kommer att uppgå till 
uppskattningsvis 330-350 elever (inklusive språkintroduktion), vilket 
naturligtvis gör det svårt att erbjuda ett brett urval av utbildningsvägar. 
 
Inom kommunen finns också Forsmarks skola med Östhammars kommun 
som huvudman. Inför läsåret 2018/19 har det inte varit möjligt att söka till 
Forsmarks skola. Vidare finns i kommunen en fristående gymnasieskola, 
Wilhelm Haglunds Gymnasium.  
 
I bilaga 3 framgår antalet elever i gymnasieskolan fördelat på de olika 
programmen. 
 
 
Samverkansavtal  
 
Östhammars kommun har samverkansavtal med Uppsala respektive Tierps 
kommuner. Samverkansavtalen omfattar för Östhammars del ett antal 
program och/eller inriktningar som kommunen inte själv erbjuder. Syftet har 
varit att ge kommunens ungdomar ett så brett utbildningsutbud som möjligt. 
 
 
Organisation av gymnasieskolan 2018/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober 2017 ett inriktningsbeslut 
om gymnasieskolans organisation läsåret 2018/19. De nationella program 
och inriktningar som kommunen avser att erbjuda framgår av bilaga 1. 
 
Hur många platser per inriktning som kommunen avser att erbjuda är ännu 
inte fastställt, men med tanke på det prognosticerade elevantalet kommer 
antalet platser i genomsnitt att ligga på 6-22 platser per program och 
inriktning. 
 
 
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
 
Ett lågt elevantal, dels på grund av demografin, dels på grund av att många 
elever väljer skola i annan kommun, leder till att kostnaden per elev i den 
egna verksamheten är hög (inklusive lokalkostnader). Särskilt påtagligt blir 
detta vad gäller lokalkostnaden per elev. Redan i dag brottas kommunen – i 
likhet med många andra kommuner i Sverige- med en överkapacitet på 
lokaler inom skolverksamheten, en överkapacitet som är svår att anpassa till 
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rådande elevantal.  Detta innebär också med nuvarande lagstiftning att 
kommunens kostnader för bidrag till fristående verksamhet ökar. 
 
En ytterligare effekt av ett lågt elevantal som får såväl ekonomiska som 
pedagogiska konsekvenser är att undervisningsgrupperna blir alltför små för 
att kunna bedriva undervisningen effektivt. Det blir också svårare att 
rekrytera personal då det ofta inte är möjligt att erbjuda hela tjänster. 
 
En nyetablering av fristående gymnasieskolor och/eller utbyggnad av 
befintlig fristående verksamhet kan naturligtvis leda till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett. I vilken mån en ny fristående gymnasieskola 
skapar ytterligare överkapacitet eller leder till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett är dock svårt att bedöma i varje enskilt fall.  
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om gymnasiala 
friskolor där den enskilda fristående gymnasieskolan kan antas utgöra en 
marginell påverkan på det kommunala skolväsendet. Det finns dock redan i 
dag en överkapacitet i regionen, och sammantaget kan detta på sikt påverka 
kommunens förmåga att bedriva egen gymnasieverksamhet. För en kommun 
med Östhammars geografiska läge och storlek kan det innebära en kraftigt 
försämrad service för många av kommunens ungdomar, med långa restider 
och/eller att fler elever tvingas till inackordering.  
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Bilaga 1 
 
 
Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet för läsåret 2018/19:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande Antal 
platser 

Estetiska, inriktning bild 8 
Estetiska, inriktning musik 8 
Estetiska, inriktning teater 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap och samhälle 8 
Samhällsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap 16 
Samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap 16 
Ekonomi, inriktning ekonomi 32 
Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap 16 
Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram Antal 
platser 

El- och energi, inriktning automation, dator- och 
kommunikationsteknik, elteknik 16 

Fordons- och transport, inriktning personbil 16 
Handels- och administration, inriktning handel och service 24 
Restaurang- och livsmedel, inriktning kök och servering 16 
Vård- och omsorg 24 
Summa 96 
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Bilaga 2 

 
 
Elevunderlag 
 
 
 ht 18 ht19 ht20 ht21 ht 22 ht 23 
Åldersgruppen 16-18 år 659 659 658 679 710 728 

Antal 9:or som slutar grsk 
och kan börja gymnasiet 

210 216 219 223 243 236 

 
 

Gymnasievalets första sökomgång till höstterminen 2018 visar att ungefär 46 
procent av eleverna i Östhammars kommun sökt ett program på Bruksgymnasiet 
som sitt förstahandsval.  
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Bilaga 3 
 
 
Antal elever i gymnasieskolan 2018 
 

Antal elever på Bruksgymnasiet Årskurs  
Program 1 2 3 4* Total 
El- och energiprogrammet (EE) 14 16 23  53 
Estetiska programmet (ES) 8 6 4 - 18 
Fordons- och transportprogrammet (FT) 5 3 7 - 15 
Ekonomiprogrammet 0 6 8 - 14 
Handels- och administrationsprogrammet (HA) 8 9 7 - 24 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 3 12 3 - 18 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 6 3 7 - 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 16 13 4 1 34 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 5 3 5 - 13 
Individuellt alternativ 20 7 6 - 33 
Preparandutbildning 11 - - - 11 
Programinriktat individuellt val mot FT 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot HA 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot RL 2 - - - 2 
Programinriktat individuellt val mot VO 1 2 - - 3 
Språkintroduktion 43 - - - 43 
Yrkesintroduktion, mot FT 1 4 1 - 6 
Yrkesintroduktion, mot HA 1 1 - - 2 
Yrkesintroduktion, mot RL 1 1 1 - 3 
Yrkesintroduktion, mot VO 4 - - - 4 
Summa 151 88 76 1 316 

*Elever med ”rester” 
 
 
 
 
 

Antal elever på Forsmarks skola Årskurs  
Program 1 2 3 4 Total 
Naturvetenskapsprogrammet 8 6 9 - 23 
Teknikprogrammet 9 10 18 7 44 
Summa 17 16 27 7 67 

 
 
Antal elever på Wilhelm Haglunds gymnasium Årskurs 
Program 1 2 3 Total 
Industri 15 25 18 58 
Summa 15 25 18 58 
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Bilaga 4 

 
 
Kontaktuppgifter till gymnasieantagningen i Uppsala 
 
Information gällande antagning av gymnasieelever från Östhammars kommun 
sköts av gymnasieantagningen i Uppsala. 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Uppsala kommun 
Gymnasieantagningen 
753 75 Uppsala 
 
Telefon:  018-727 20 50, vardag 09.00-11.00 
Fax: 018-727 23 18 
 
www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning 
 
  
 

http://www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning


Från: Kommunen
Till: Barn-o.utb nämnden
Ärende: VB: Remiss dnr 32-2018:832, Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun
Datum: den 8 mars 2018 12:11:19
Bilagor: image001.png

Ansökan 2018-832.pdf
Registreringsbevis Lärande i Sverige 2018.pdf
LIS_Årsredovisning_1617_signerad.pdf
Utbildningskontrakt_MALL.docx
Budget ansökningar Uppsala 2018 yrk.pdf
Komplettering ang orgnr.pdf

Från: Gun Hedman Champdavoine [mailto:gun.hedman.champdavoine@skolinspektionen.se] 
Skickat: den 8 mars 2018 12:04
Till: uppsala.kommun@uppsala.se; kommunstyrelsekontor@enkoping.se; information@heby.se;
kommun@habo.se; knivsta@knivsta.se; kontaktcenter@norrtalje.se; kommunstyrelsen@tierp.se;
Kommunen
Kopia: magdalena.hammar@larande.se
Ämne: Remiss dnr 32-2018:832, Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Uppsala i
Uppsala kommun

Remiss
Berörda kommuner

2018-03-08

Dnr 32-2018:832

Remiss från Skolinspektionen
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid Realgymnasiet
Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Observera bifogad komplettering angående sökandens organisationsnummer.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under
maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik
till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen
bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående


gymnasieskola
Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till friskolor@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 


Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2019‐2020


Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uppsala kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärande i Sverige AB


Organisationsnummer/personnummer
556765‐4529


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Realgymnasiet Uppsala


 
 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Lärande i Sverige AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556765‐4529


Utdelningsadress Lindövägen 5b


Postnummer 602 28


Ort Norrköping


 


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


 
Lägg till bilaga


 


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


 







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


Kontaktperson Magdalena Hammar


E‐postadress magdalena.hammar@larande.se


Telefon arbetet +46101398062


Mobil +46766274052


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Realgymnasiet Uppsala


Skolenhetens adress Kungsängsgatan 12


Postnummer 75322


Ort Uppsala


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


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


 


1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.


31112935


 


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


Det nya namnet anges här.


 


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


Inriktning Djur


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 22 20 17 59


Nationellt program Naturbruksprogrammet                              


Inriktning Skog


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 7 2 7 16


Nationellt program Hantverksprogrammet                                


Inriktning Övriga hantverk


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 29 20 8 57


Infoga program
 


Totalt antal elever vid skolenheten 132
 


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


Realgymnasiet i Uppsala vill utöka med Hotell‐ och Turismprogrammet med inriktning hotell och konferens, 







HTHOT, samt Restaurang‐ och Livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering, RLKOK, läsåret 
2019/2020. Programmet kommer att erbjudas som lärling, där stora delar av den praktiska utbildningen 
genomförs i ett nära samarbete med Nordic Choice Hotels. Detta samarbete innebär bland annat att 
Realgymnasiet anställer karaktärslärare, medan Nordic Chocie Hotels tillhandahåller kvalificerade 
handledare. Huvudmannen har redan ett existerande samarbete med Nordic Chocie Hotels, då Hotell‐ och 
Turismprogrammet med inriktning hotell och konferens startar enligt denna modell i Stockholm läsåret 
2018/2019. I och med denna nära samverkan kommer skolan inte att inrätta speciallokaler inom detta 
program i någon större utsträckning. 
Enklare praktiska moment kommer att äga rum på skolan. Eleverna kommer därtill att läsa sina 
gymnasiegemensamma ämnen i sammanslagna grupper och då undervisas av befintliga lärare på 
Realgymnasiet. Upplägget med utbildningar som genomförs i samverkan med branschen är ett arbetssätt 
som är väl inarbetat inom Realgymnasiets verksamhet. Det finns till exempel av huvudmannen utarbetat 
stödmaterial inom området lärling. Om skolenheten får möjlighet att utöka med nämnda program kommer 
det att innebära en viss utökning av lokaler och personal, såväl lärare som övrig personal (elevhälsa, SYV 
etc.). Det skulle också innebära en ökad ekonomisk stabilitet för skolan att erbjuda ytterligare ett program 
jämfört med idag. Detta bidrar i sin tur till en större flexibilitet och organisatoriskt utrymme för elever och 
personal, tex utökad elevhälsa, möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad och fler individuella val för eleverna. 


 
 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


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


Inriktning Hotell och konferens


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet


Inriktning Kök och servering


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


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


10 10 10 30


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2021


 
 


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







  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.


 Lärande i Sverige AB anlitar Nordstat AB som oberoende part för att genomföra en intresseundersökning 
bland elever födda år 2003 som är aktuella för söka gymnasiet läsåret 2019/2020. Intresseundersökningen 
genomförs via telefonintervjuer där vårdnadshavare godkänner ungdomarnas medverkan. Samtliga 
svarande väljs ut genom ett slumpmässigt urval där adressregistret är tillhandahållet av PAR (Postens 
adressregister). Intresseundersökningen är inte fullt ut genomförd, varför Lärande i Sverige kommer att 
komplettera ansökan med resultatet från intresseundersökningen så snart som möjligt.


Lägg till bilaga


 
 


3. Ekonomi
 


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


Vi använder samma ekonomiska beräkningsprinciper som via beprövad erfarenhet har visat sig vara såväl 
långsiktig som en bidragande faktor till vår kvalitet. För olika utgiftsposter finns nyckeltal framtagna som vid 
behov revideras för att garantera en kvalitativ utbildning. Att våra beräkningsprinciper fungerar visar sig 
både i företagets höga kreditvärde samt i det resultat företaget fick i den koncerntillsyn som alla våra skolor 
genomgick vårterminen 2015, då även vår ekonomi fick en genomlysning.


 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns.
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.


Lägg till bilaga


 


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


Kommunens grundbelopp är beräknat på den elevpeng som kommunen har angett för programmet som vi söker 
och för innevarande år (2018).
Följande bidragsnivåer har används för beräkningen:                                                                                        Hotell‐ 
och Turismprogrammet: 87 025 kr
Restaurang‐ och Livsmedelsprogrammet: 149 605 kr


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat







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


Lägg till bilaga


 


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


 


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


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag
gymnasieskola


Kommunalt bidrag
gymnasieskola


Lån Övriga intäkter


Aktieägartillskott/
ägartillskott


       


Finansiering med egna
medel


       


Annan finansiering        


Övriga inbetalningar        


Summa inbetalningar 0 Summa intäkter 0 0 0


           


Utbetalningar   Kostnader      


Personal   Personal      


    Skolledning     Skolledning


    Lärare
gymnasieskola


    Lärare
gymnasieskola


    Övrig personal     Övrig personal


    Administration     Administration


    Rekrytering     Rekrytering


    Fortbildning     Fortbildning


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad     Lokalkostnad







    Kostnader för
    speciallokaler


    Kostnader för
    speciallokaler


    Möbler        


    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


    Telefon, kopiator mm        


Läromedel   Läromedel      


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


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


    Datorer          


Övrigt   Övrigt      


    Info och annonsering     Info och
annonsering


    Elevhälsa     Elevhälsa


    Skolmåltider     Skolmåltider


    Försäkringar     Försäkringar


    Studie‐ och
    yrkesvägledning


    Studie‐ och
    yrkesvägledning


    APL‐handledning     APL‐handledning


    Övriga utbetalningar     Övriga kostnader


Finansiella poster   Finansiella poster      


    Räntor     Räntor


    Amorteringar Avskrivningar      


        Möbler


        Datorer


        Telefon, kopiator
mm


Summa utbetalningar 0 Summa kostnader 0 0 0


Över/underskott 0 Vinst/förlust 0 0 0
 


 


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


 
 


4. Lokaler
4.1 Lokaler


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


 


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


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


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen


Idrott och hälsa
Realgymnasiet i Uppsala organiserar majoriteten av sin idrott‐ och hälsaundervisning i Actics lokaler, med 
egen personal. Anläggningen är fullt utrustad och erbjuder bl.a. gym, gruppass. Realgymnasiet i Uppsala har 
även andra samarbete utifrån behov, t.ex. Fyrishov, klättercenter, danscenter och tennisklubben. Dock sker 
alltid all undervisning av Realgymnasiets egen personal.


Naturvetenskapliga ämnen
Lokaler för naturvetenskapliga inslag i undervisningen finns inrymda i skolan.


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
I och med den nära samverkan med Nordic Choice Hotels utifrån karaktärsämnen inom restaurang och 
livsmedelsprogrammet och hotell och turismprogrammet kommer skolan inte att inrätta speciallokaler inom 
dessa program i någon större utsträckning.


 







 


5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor


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


 


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


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


 


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


Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


1 0.7 2 1.4 3 2.1 3 2.1


Antal elever per lärare, läsår 1 14.285714285714286
Antal elever per lärare, läsår 2 14.285714285714286
Antal elever per lärare, läsår 3 14.285714285714284
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14.285714285714284
 


Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


16 13.7 18 15.2 20 16.7 20 16.7
 


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna på Realgymnasiet organiseras i arbetslag, där såväl lärare inom gymnasiegemensamma ämnen 
som karaktärsämnen ingår. De kurser och moment i utbildningen som är av praktisk art, genomför eleverna 
främst hos samarbetspartners i branschen som Lärande i Sverige AB skriver avtal med. Utöver de 
lärarresurser som angivits har Realgymnasiet så kallade heltidsmentorer som stöttar och coachar eleverna 
genom alla åren på utbildningen. Mentorerna bidrar såväl till elevernas personliga utveckling som till 
kunskapsutvecklingen och de driver, tillsammans med övrigt kollegium, arbetet med demokrati, värdegrund 
och trygghet på skolan framåt.


 
 


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


Centrala skolfunktioner som t.ex. gymnasiechef, central skoladministration, IT‐avdelning, central SYV, MLA, 
verksamhetsansvarig elevhälsa, kvalitets‐ och utvecklingsansvarig, kommunikation‐ och 
marknadsavdelning, fastighetsavdelning, ekonomiavdelning samt programutvecklare.


 
 


6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.
Åk 1


 







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


Hotell‐ och turismprogrammet Hotell och konferens 54


Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet Kök och servering 54


Infoga program


 
 


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


För eleverna som läser Restaurang‐ och Livsmedelsprogrammet har huvudmannen ett befintligt avtal med 
Nordic Choice Hotels, vilket säkerställer tillgång till APL‐platser.


För eleverna som läser Hotell‐ och Turismprogrammet har huvudmannen ett befintligt avtal med Nordic 
Choice Hotels, vilket säkerställer tillgång till APL‐platser.


 


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


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


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


Det lokala programrådet, tillsammans med yrkeslärare och rektor, tar fram kriterier för handledarnas 
kompetens där utgångspunkten ligger i branschstandard för respektive bransch, yrkeserfarenhet samt 
pedagogisk‐ och social kompetens. APL‐ företaget tar del av denna information och utser, i samråd med 
yrkesläraren, handledare som uppfyller kraven. Skolan anordnar även handledarträffar med möjlighet att gå 
Skolverkets webbaserade handledarutbildning där alla handledare ges möjlighet att utbildas för uppdraget. 
Skolan säkerställer löpande stöd till handledaren under pågående APL som en kvalitetssäkring för rättssäkra 
betyg, genom utarbetad rutin på varje skolenhet. Huvudmannens utgångspunkt är Skolverkets stödmaterial 
och Allmänna råd.   
Realgymnasiet har som mål att jobba långsiktigt med samarbetspartners som erbjuder APL‐platser, då det 
blir lättare att erbjuda adekvata och säkra APL‐platser med väl insatta handledare. Ett mål för huvudmannen 
är därutöver att alla som arbetar som handledare ska ha gått Skolverkets webbaserade handledarutbildnin…


 


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


I Skollagen 2010:800 framgår att rektor ska se till att betyg sätts enligt gällande författningar. Betyg beslutas 
dock av den eller de lärare som bedriver undervisning vid den tidpunkt när betyg ska sättas. För att garantera 
rättssäkra betyg säkerställer rektor genom rutin att trepartssamtal genomförs med handledare, elev och 
betygsättande lärare. Som underlag till samtalet ligger en momentlista för respektive kurs som i förväg fyllts i 
av handledare och lärare. Ibland utför eleven även en självskattning inför samtalet, med stöd av digital 
lärplattform samt momentlista där centralt innehåll och kursmål framgår genom matriser. Denna rutin gör att 
eleven får en tydlig uppföljning av utbildningens innehåll kopplat till det centrala innehållet och kursmål 
samt hur hen ligger till i de olika kurserna och dess moment kopplat till kunskapskraven. Läraren tar del av 
bedömningsunderlaget och samtalar med handledare och elev för en rättssäker bedömning och 
betygsättning, samt för formativ återkoppling för progression till elev och APL‐plats. Det är huvudmannens 
programutvecklare, i samråd med programråd, som utvecklar momentlistorna och säkerställer att dessa 
kopplas till kursmål och centralt innehåll.


 


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


Lägg till bilaga


 
 


 







7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


  Likviditets‐ och resultatbudget ligger som bilaga.


 


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


En intresseundersökning är initierad (se 2.3) men ännu inte genomförd på grund av att den riktas till årskurs 
8. Den är lättare att genomföra efter att årskurs 9 gjort sitt gymnasieval i mitten av februari. Ansökan 
kommer att kompletteras med genomförd intresseundersökning.
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Lärande i Sverige AB
55657 1-5892


Förvaltningsberäftelse


Information om verksamheten
Lärande i Sverige AB (Lärande) bedriver friskolor på gymnasie- och grundskolenivå.


Vår mission
Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden
- och i framtiden.


Vår vision
Tillsammans skapar medarbetare och elever framtidens skola. Lärande är ett föredöme inom svensk skola när det gäller kvalité,
varumärke, resurseffektivitet och tillväxL


Realgymnasiet- vår gymnasieskola
Lärande driver gymnasieskolor, under varumärket Realgymnasiet, på fjorton orter Malmö, Göteborg, Borås, Linköping, Norrköping.
Nyköping. Eskilstuna, Stockholm, Uppsala. Gävle, Västerås, Lund, Helsingborg och Sundsvall. Det totala elevantalet under året
har varit 2676 (2453).


Realgymnasiets utbildningar drivs i nära samverkan med näringsliv och den bransch som respektive utbildning ska förbereda
eleverna för. Verksamheten tillämpar en väl utvecklad integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen. En stor del av elevernas
arbete sker i projekfform med stöd av problembaserat lärande.


Edaskolan - vår grundskola
Lärande driver grundskolor under varumärket Erlaskolan. Totalt finns tre skolor, två i Norrköping och en i Falun. Till och med
vårterminen 2016 fanns också en Erlaskola i Katrineholm. Det totala elevantalet har under året varit 803 (962).


Lärande arbetar systematiskt med att utveckla det pedagogiska konceptet i syfte att erbjuda en god kvalitativ utbildning med en sund
ekonomi som säkerställer vårt långsiktiga agerande. Verksamhetens medarbetare är mycket aktiva i det pedagogiska
utvecklingsarbetet.


Gemensamt för både Realgymnasiet och Erlaskolan är att stor vikt läggs vid att eleverna ska lyckas under sin skoltid, avseende
såväl betyg som personlig utveckling.


Lärande i Sverige AB ingår i en mervärdeskattegrupp med övriga koncembolag 1 Larandekoncemen.
Grupphuvudman i mervardeskattegruppen är Lärandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland Förvaltnings AB).
Bolaget ingår också i ett kommissionärsförhållande med Lärandegruppen i Sverige AB (kommittenten). Detta innebär
att i samband med årsbokslutet förs resultatet från Lärande i Sverige AB över till kommittenten, vilken deklarerar
inkomst respektive mervärdesskatt för hela kommissionärsgruppen.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lärande i Sverige AB har genom ett samarbete med Mekonomen Group skapat ett nytt fordonsprogram för att möta dagens
kompetenskrav i verkstäderna. Utbildningen har namnet ProMeister Fordon och startade i Lund och Stockholm hösten 2017.


För all möta besöksnäringens ökade utmaningar avseende kompetensförsöijning planerar Lärande i Sverige en ny hotellutbildning
i samverkan med Nordic Choice Hotels inför höstterminen 2018.


Förvantad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Larande i Sverige AB har med ett positivt ekonomiskt resultat ökat sin omsättning genom organisk tillväxt till årets 494 Mkr (460 Mkr).
Kommande verksamhetsår 201712018 beräknas omsättningen öka till 531 Mkr.


Lärande har en god ekonomisk situation med stabilt kassaflöde som ger en trygg ekonomisk bas för Lärandes skolverksamhet.
All vinst återinvesteras enligt ägardirektivet i verksamheten.


Företaget planerar för en fortsatt expansion och har ansökt om tillstånd för start av skolor på flera orter i Sverige.
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556571-5892


Larande har kontinuerlig omväddsbevakning och föer faktorer som påverkar företagets utveckling. Det kan vara demografisk
utveckling, kommunernas ersättningsnivåer och tillgång på behöriga lärare, men också politiska beslut som kan påverka
företagets verksamhet. Fakturering sker huvudsakligen till kommuner och kreditrisken bedöms därför liten. För risker vad gäller
egendom- och ansvarsskador har Lärande via företagsförsäkringen ett gott försäkringsskydd.


Utvecklingsarbete
Företaget bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att konceptualisera utbildningsutbudet. Dessa kostnader belastar
löpande resultatet.


Ägarförhållanden
Lärande i Sverige AB är ett aktiebolag som ägs till 100% av Lärandegruppen Sverige AB (fd Lärande i Östergötland
Förvaltnings AB). org.nr 556765-4529.


Flerirtöversikt 2016(17 2015116 2014115 2013/14
Nettoomsättning «kr) 493 992 460 406 399 681 358 728
Resultat efter finansiella poster (tkr) 39 512 37 734 28 010 24 999
Rörelsemarginal (%) 8.0% 8,2% 70% 6,9%
Avkastning på eget kapital (%) 116,2% 113,0% 68,1% 74,0%
Balansomslutning (tkr) 104 487 93675 102 127 92618
Soliditet (%) 32,5% 35,6% 40,3% 36,5%
Antal anställda 436 443 413 369


Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel


Balanserat resultat 29 901 256
Arets resultat 0


29 901 256
disponeras så att


i ny räkning överföres 29 901 256
29 901 256
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Resultaträkn ing
2016-07-01 2015-07-01


_________________________________________ -


Not -2017-06-30 -2016-06-30


Neftoomsätt,ing 493 991 694 460 406 477
Övriga rörelseintäkter


_______________


11167104 5615398
505 158 798 466 021 875


Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2,3 -207 378 646 -191 033 215
Personalkostnader 4 -250 460 640 -229 942 432
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7514984 -7258649
Övriga rörelsekostnader


______________


-305 010 0


____________


465 659 280 428 234 296
Rörelseresultat 5 39 499 518 37 787 579


Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14446 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -2136 -53 523


__________ _______________________________


12310 -53523
Resultat efter finansiella poster 39511828 37734056


Bokslutsdispositioner


____________________________________


6 -800 000 -1 500 000
Resultatföreskaft 38711628 36234056


Överfört bli Kommittenten -38 711 828 -36 234 056
Skatt på årets resultat


___________________________________


0 0
Årets resultat 0 0
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Balansräkning


—


— Not 2017-06-30 201 6-06-30
TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet 7 4432668 5413017
Inventarier, verktyg och installationer 8 21 785 660 17057498


26218328 22470515


Summa anläggningstillgångar 26218328 22470515


Omsäftnlngs tillgångar


Kodfnstiga fordringar
Kundfordringar 13 222 264 14048213
Aktuell skattefordran 0 2 597 560
Övriga fordringar 4 173 857 1145341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


_____________________


9 20 858 375 22 723 852
38254495 40514967


Kassa och bank


______ ___________________________


40014320 30689677
Summa omsätbiingstillgångar 78 268 815 71 204 644


SUMMA TILLGÅNGAR 104 487 143 93675159
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Balansräkning


_____ __________________________


Not 2017-06-30 2016-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital 10
Sundet eget kapital
Aktiekapital 200 000 200 000
Reservfond - ——__________________________________ 40000 40000


240000 240000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 29901 256 29901 256
Årets resultat


_______________________________________ _______


0 0


29901256


29901256
Summa eget kapital —— 30141256 — 30141 256


Obeskaftadereserver 11 4960000 4160000


Avsättningar 12
Uppskjuten skatteskuld 0 0
Övriga avsättningar 0 1119786


0 1119786
Kodfds tiga skulder
Leverantörsskulder 13116574 13501 934
Skulder till koncernföretag 21 877 014 15469862
Aktuella skatteskulder 460 846 0
Övriga skulder 11 417 884 10862358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 22513569 18419964


69385887 58254118


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104 487 143 93615160
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Rapport över förändringar i eget kapital


Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktie- Reserv- Balanserat Aretskapital fond resultat resultat


Ingående balans 2015-07-01 200 000 40 000 25 065 287 4 835 968
Omföring resultat föregående år o 0 4 835 968 -4 835 968Årets resultat 0 0 0 0Utgående balans 2016-06-30 200 000 40000 29901 255 0
Omföring resultat föregående år o 0 0 0Årets resultat 0 0 0 0Utgående balans 2017-06-30 200 000 40000 29901 255 0
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Kassaflödesanalys
201 6-01-01 201 5-07-01


Not -2017-06-30 -2016-06-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 39499518 37787579
Justeringar för poster som inte ingår i kassallödet mm.


Avskrivningar och nedskrivningar 7514984 7255649
Vinst vid försäljning av inventarier 0 -228 408
Förlust vid utrangering av inventarier 300 605 0
Övrigaavsättrngar -- -- - -1119786 1119786


46195322 45937607


Erhållen ränta 14446 0
Erlagd ränta -2136 -53 523
Betald inkomstskatt 3058406 4 236 214
Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 266 038 41 647 869
före förändringar av rörelsekapital


Förändringar i rör&sekapital
Förändring av rörelserordringar -337 089 -5 804 893
Förändring av rörelseskulder


________________________________


- 4263771 4524413
Kassaflöde från den löpande verksamheten 53192720 40367389


lnvestohngsverksamheten
Förvärv av materiella anlaggningstillgångar -11 568 258 -11 926 645
Avytthng av materiella anläggningstillgångar 4 856 2 400 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 563 402 -9 526 645


Finansieflngsve*samheten
Förändring skuld till koncembolag


________________________________________


-32 304 676 -50 191 194
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -32 304 675 -50 191 194


Årets kassaflöde 9 324 642 -19 350 451
Likvida medel vid årets början 30689677 50040127
Likvida medel vid årets slut 40014319 30689676
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Noter


Noll Redovisningsprinciper m.m.


Allmänna redovisnlngsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och
koncernredovisning (1<3)


Koncerntillhörighet
Modedöretaget som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Lärandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland
Förvaltnings AB)! org.nr. 556765-4529, med säte i Norrköping.


lntäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel.


Ränta och utdelning
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlithgt sätt


Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas som intakt då den framtida prestation som krävs för att erhålla bidraget utförts. 1 de fall bidragen erhålls
innan prestationen utförts, redovisas bidragen som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad
företaget har erhållit eller kommer att erhålla.


Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 3.


Ersättnlngartill anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker
i takt med intjänandet. Ersattningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare
sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda
pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.


1 företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer klassificeras
som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglema i BFNAR 2012:1.


Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
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Kommissionärsredovis n ing
Bolagen som ingår i Lärandekoncernens kommissionärsgrupp bedriver verksamheten i kommission åt kommittenten
Lårandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland Förvaltnings AB), org.nr 556765-4529. De enskilda
kommissionärsbolagen bedriver utbildningsverksamheten löpande under räkenskapsåret och i samband med årsbokslutet
förs resultatet från respektive kommissionärsbolag över till kommittenten, Kommissionärsbolagens bidrag till kommittenten
redovisas på egen rad i resultaträkningen som “Resultat överfört till kommittenten” respektive ‘Resultat överfört från
kommi ssio nårsfd relag”.


Kommittenten år det enda skattesubjektet i gruppen och deklarerar inkomst- respektive mervärdesskatt för hela
kommissionärsgruppen.


Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anlaggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.


Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder.


Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker
linjäd över den förväntade nyttjandeperioden.


Följande avskhvningstider tillämpas:


lrnmateflella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3-5 år
Goodwill 5 år


Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet 3-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år


Internt upparbetade imrnatedella anläggningstillgån ger
Företaget tillämpar den sk. kosmadsfödngsmodellen avseende internt upparbetade immatedella anlåggningstillgångar. Metoden
innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.


Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfällel till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.


Noter


Not 2 Arvode till revisorer


2016117 2015/16
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 143 750 179 687
Annan revisionsverksamhet 0
Skatterådgivning 29792 19375
Övriga !jnster —


- 59583 34 063
233125 233125
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Not 3 LeasingavI - Ieasetagare


Opera tionell leasing
2016117 2015116


Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 60 074 234 60 895 903


Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år 64 924 278 61 646 961
Ska betalas inom 1-5 år 174 673 300 166 219 673
Ska betalas senare än Sår 128593140 114769903


368190719 344636537


Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:


Hyreskontrakt avseende lokaler som löper under 1-15 år. Lärande i Sverige AB hyr lokaler på 15 orter i landet för att bedriva
skolverksamhet. Hyreskostnaden för dessa lokaler utgör 81 % av årets kostnadsförda leasingavgifter för 2016/17 (88 % av summan
inom 1 år, 97% av summan inom 2-5 år, 100% av summan senare än Sår). De framtida hyreskostnaderna är beräknade med ett
indexpåslag på 1,01-1,20 med undantag för de avtal där det specifikt framgår att indexuppräkning inte sker under de sista
kontraktsåren.


Not 4 Anställda och personalkostnader


Mode/antalet anställda
2016/17 2015/16


Män 141 147
Kvinnor .


.


.


438 443


2016/17 2015116
Löner och andra orsättningar


Styrelse och verkställande direktör 1 200 287 1 069 043
Övriga anställda


____________________________________


— 172549930 159452929
173 750217 160521 972


Pensions- och övriga sociala kostnader


Pensionskostnader för st’reIse och verkställande direktör 431 924 384 472
Pensionskostnader för övriga anställda 13 798 230 11 985 674
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal


_____________________________


57 365 139 52 347 807
71595292 64717953


Könsfördelning bland ledande befattningshavare


Andel kvinnor i styrelsen 50% 50%
Andel män i styrelsen 50% 50%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 37% 50%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 63% 50%


Not 5 Inköp och försäljning mellan koncemföretag
2016/17 2015/16


Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen 16% 13%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen 0% 0%
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Not 6 Bokslutsdispositioner


2016/17 2015/16Lämnat koncernbidrag
0 -11 427 000Aterföring från periodiseringsfond
0 11 427 000Skillnad mellan bokförd avskrivning och


avskrivning enligt plan


____________________________________


-800 ODD -1 500 000
-800 000 -1 500 000


Not 7 Utgifter på annans fastighet


2017-06-30 2016-06-30


Ingående anskaffningsvärden 10976964 8679734Årets anskaffningar
443 402 2 606 778Försäljningar/utrangeringar


________________________________


-2 305 504 -309 548Utgående ackumulerade 9114862 10976964a ns kaifn in gsvä rde n


Ingående avskrivningar
-5563947 -3452 140Försaljningar/utrangeringar
2 304 641 64 687Arets avskrivningar


-1 423 088 -2 166 694Utgående ackumulerade 4682194 -5563947avskrivningar


Utgående redovisat värde 4432668 5413017


Not 8 Inventarier, verktyg och installationer


2017-06-30 201 6-06-30


Ingående anskaffningsvärden 30 946 059 24 384 364Årets anskaffningar
11124 856 9319868Försäljningar/utrangeringar


__________________________________


-1 078 209 -2758 172Utgående ackumulerade 40 992 706 30 946 059anskaffning svärden


Ingående avskrivningar -13 888 561 -9637 846Försäljningar/utrangedngar
773 410 841 241Arets avskrivningar


__________________________________


-6091 896 -5091 956Utgående ackumulerade -19 207 047 -13 888 561avskrivningar


Utgående redovisat värde 21 785 659 17 057 499


Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2017-06-30 2016-06-30Upplupna intäkter
1 550 223 2 480 000Förutbetalda hyreskostnader 12135103 11181 565Förutbetalda leasingavgaffer
2 637 546 2 367 287Övriga förutbetalda kostnader
4 535 503 6 695 000


20858375 22723852


Not 10 Antal aktier


2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Kvotvörde Kvotvärde Antal AntalAktier 500 500 400 400


400


1
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Not 11 Obeskattade reserver


Ackumulerade överavskrivningar


Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Arets avsattningar
Under året ianspråktagna belopp


Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Arets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året åtefförda belopp


2017-06-30 201 6-06-30


0 1150071
0 0


_______


O -1150071
-


1119786 0
o 1119786


-1 033 424 0
-86 362 0


0 1119756


Spacifikation Övriga avsättningar
Avvecklingsreserv


Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader


_______


0
0


20 17-06-30
2 964 813


13 588 405
9 625 656


810 896
26 989 770


1119786
— 1119786


2016-06-30
1147086


12362290
8 346 954


695 747
22 652 077


Not 14 Ställda säkerbeter


Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar


2017-06-30 2016-06-30


1000000 12700000
1 000 000 12700 000


Summa ställda säkerhetar


NotiS Eventualfdrpliktelser


1 000 000 12700000


Övriga eventualförpliktelser


Not 16 Väsenuiga händelser efter balansdagens slut
Inga väsenlliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.


2017-06-30 201 6-06-30
0


0


/
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Not 12 Avsättningar


2017-06-30
4 960 000
4 960 000


201 6-06-30
4160000
4160000
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Not 17 Disposition av vinst eller förlust


Förslag till resultatdisposition 2017-06-30 201 6-06-30
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel


Balanserat resultat 29 901 256 29 901 256
Årets resultat


_____________________________


0 0
29 901 256 29 901 256


disponeras så att


i ny räkning överföres 29901 256 29 901 256
29 901 256 29 901 256


Not 18 Nyckeltaisdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen


Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skaft.


Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital


Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning


Norrköping den 6 november 2017


Vikström -Mä?ita Edftöm


/ ,/Ordförande C —— -


/
.


1J& vU L
Mafthias Trygg
Verkställande direktör


/J’\visionsberättelse har lämnats den 14 december2017


jo


P on norring
Auktoriserad Revisor
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Revis ian sberätteise


Till bolagsstämman i Lärande i Sverige AB, org.nr 556671-5892


Rapport om år5redovisninqen


Uttalanden


Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lärande i


Sverige AB för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig


het med å rsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse


enden rättvisande bild av Lärande i Sverige ABs finansiella


ställning per den 30juni 2017 och av dess finansiella resultat


och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.


Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisninaens


övriga delar.


Vi lillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-


räkningen och balansräkningen.


Grund för uttalanden


Vi har utfört revisionen enligt International Standards on


Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar


enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns


ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lärande i Sverige AB


enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt


yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och


ändamålsenliga som gruno för våra uttalanden.


Styrelsens och verkställande dlrektörens ansvar


Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret


för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt


visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk


ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll


som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis


ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare


sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.


Vid upprättandet av årsreuovisningen ansvarar styrelsen och


verställande Cirektören för bedömningen av bolagets för


måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är


tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att


fortsätta verksamheten och att använda antagandet om


fortsatt drift.


Revisorns ansvar


Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års


redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel


aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,


ocn att lämna en revisionsberättelse som innehåller vka utta


landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är


ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god


revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig


felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på


grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om


de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de


ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo


visningen.


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt


omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under


hela revisionen. Dessutom:


• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig


heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent


ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär


der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi


sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att


utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte


upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig


heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på


fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i


maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig


information eller åsidosättande av intern kontroll.


• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna


kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma


granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om


ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi


teten i den interna kontrollen.


• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som


används och rimligheten i styrelsens och verkställande


direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande


upplysningar.


• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk


ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift


vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en


slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om


det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser


sådana händelser eller förhållanden som kan leda till


betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk


samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig


osäkernetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa


uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen


om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp


lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo


visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis


som innämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.


Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett


bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.


• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen


och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys


ningarna, och om årsredovisningen återger de under


liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som


ger en rättvisande bild,


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens


planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den,


Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under


revisionen, däribland de betydande brister i den interna


kontrollen som vi identifierat.







Rapport om andra krav enligt lagar och andra


författningar


Uttalanden


Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en


revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt


ning av Lärande Sverige AB för räkenskapsåret 2016-0701


- 2017-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande


bolagets vinst eller förlust.


Vi tiilstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt


förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens


ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för


räkenskapsåret.


Grund för uttalanden


Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt


ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns


ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lärande i Sverige AS


enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt


yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och


ändamålsenliga som grunD för våra uttalanden.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar


Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi


tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till


utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om


utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets


verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av


bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och


ställning i övrigt.


Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen


av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att


fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att


tillse att oolagets organisation är utformad så att bokföringen.


medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter


i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande


direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel


sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär


der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras


i överensstämmelse med lag och för att medelstörvaltningen


ska skötas på ett betryggande sätt.


Revlsorns ansvar


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed


vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis


för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon


styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent


ligt avseende:


företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon


försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot


bolaget, eller


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti


för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige


alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som


kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett


förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är


förenligt med aktiebolagslagen.


Sam en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige


använder vi professionellt omdöme och har en professionellt


skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av


förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst


eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken


skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs


baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i


risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk


ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är


väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser


skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går


igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna


åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt


uttalande om ansvarsfrihet, Som underlag för vårt uttalande


om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets


vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade


yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna


bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.


Norrköping den 14december2017


Peter v2grring\
Auktorisera


på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,


årsredovisningslagen eller bolagsordningen.


Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner


av botagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om


detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget


är förenligt med aktiebolagslagen.
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		Utbildningskontrakt	2017-12-11	Sida 1

Utbildningskontrakt för lärlingselev

Utbildningskontraktet reglerar förhållandet mellan parterna rörande gymnasial lärlingsutbildning. I de fall utbildningen är fördelad på flera arbetsplatser har ett kontrakt upprättats med varje företag. Samtliga uppgifter ska fyllas i nedan.



Minst hälften av utbildningen skall vara arbetsplatsförlagd. I Bilaga 1 skall de kursmoment framgå som ska utföras på arbetsplatsen samt omfattningen av dem.



Skolan ansvarar för att eleven omfattas av ett fullgott försäkringsskydd i form av person- och sakförsäkring samt en försäkring om tredje man blir skadad under utbildningstiden. 
Detta gäller under förutsättning att skadan inte orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig förstörelse, se vidare bilaga 2 för Försäkringsinformation.



Avtalet kan sägas upp av parterna med 1 veckas uppsägningstid. Grunden för uppsägning kan 
t ex vara att arbetsplatsen får förhinder att ha kvar eleven, finns ingen lämplig handledare på arbetsplatsen, företaget upphör, disciplinära problem etc.



Relevanta uppgifter, inklusive personuppgifter, i detta avtal meddelas Skolverket i syfte att rekvirera medel för lärlingsplatsen. Mottagare av personuppgifter i detta avtal åtar sig att hantera personuppgifter enligt de lagkrav som finns i EU’s dataskyddsförordning, GDPR.



Elev-/Skoluppgifter

		Elevens för- och efternamn

     

		Personnummer

     



		Lärling fr o m

     

		Lärling t o m

     



		Skolenhet	

     

		Studieväg (t ex NBDJU0L)

     



		Skolans yrkeslärare och kontaktperson

     

		Telefonnummer

     







Arbetsplatsuppgifter och handledare

		Arbetsplatsens namn

     

		Arbetsplatsens organisationsnummer

     



		Arbetsplatsens gatuadress

     

		Arbetsplatsens postadress

     



		Bank-/Plusgiro/Kontonr. för insättning av lärlingsbidrag

     

		Referens vid insättning

     



		Arbetsplatsens kontaktperson

     

		Telefonnummer

     



		Namn på elevens handledare på arbetsplatsen

     

		Telefonnummer

     



		Har handledaren genomgått en av Skolverket godkänd handledarutbildning?	|_| Ja	|_| Nej

Om JA, ange datum när utbildningen avslutades? _____________________________________________________________

	Bifoga utbildningsbevis på handledarutbildning till skolan!







Underskrifter

Samtliga parter förbinder sig att uppfylla riktlinjer och regler enligt detta avtal. 

Företaget/arbetsplatsen förbinder sig också att ställa elevplats till gymnasieskolans förfogande samt att tillhandahålla lämplig handledare.



För skola

		Ort och datum

     



		Underskrift rektor





		Namnförtydligande

     







Elev och vårdnadshavare

		Ort och datum

     



		Underskrift elev





		Namnförtydligande elev

     



		Underskrift vårdnadshavare om elev är under 18 år





		Namnförtydligande vårdnadshavare

     







För företag/arbetsplats

		Ort och datum

     



		Underskrift





		Namnförtydligande och funktion

     









Bilagor

Bilaga 1 – Kursmoment förlagda på arbetsplatsen

Bilaga 2 – Försäkringsinformation





















Bilaga 1 – Kursmoment förlagda på arbetsplatsen

I denna bilaga framgår vilka kursmoment som är förlagda till arbetsplatsen samt omfattningen av dem. Samtliga uppgifter ska fyllas i nedan.





Elev-/Arbetsplatsuppgifter

		Elevens för- och efternamn

     

		Personnummer

     



		Lärling fr o m

     

		Lärling t o m

     



		Studieväg (t ex NBDJU0L)	

     

		Fördjupning (t ex djurvård)

     



		Arbetsplatsens namn

     

		Arbetsplatsens organisationsnummer

     







Kurser/delar som förläggs på arbetsplatsen

		Kursnamn

     

		Kurskod

     

		Antal poäng av kurspoängen

     



		Kursmoment/centralt innehåll

     



		Kursnamn

     

		Kurskod

     

		Antal poäng av kurspoängen

     



		Kursmoment/centralt innehåll

     



		Kursnamn

     

		Kurskod

     

		Antal poäng av kurspoängen

     



		Kursmoment/centralt innehåll

     



		Kursnamn

     

		Kurskod

     

		Antal poäng av kurspoängen

     



		Kursmoment/centralt innehåll

     



		Kursnamn

     

		Kurskod

     

		Antal poäng av kurspoängen

     



		Kursmoment/centralt innehåll

     



		Kursnamn

     

		Kurskod

     

		Antal poäng av kurspoängen

     



		Kursmoment/centralt innehåll

     



		Kursnamn

     

		Kurskod

     

		Antal poäng av kurspoängen

     



		Kursmoment/centralt innehåll

     










Underskrift rektor

		Ort och datum

     



		Underskrift





		Namnförtydligande

     











		Realgymnasiet 

Lärande i Sverige AB

Lindövägen 5B

602 28 Norrköping

		Tel: 010-139 80 00

info@realgymnasiet.se

www.realgymnasiet.se 

		 

		

		Bankgiro: 5514-3002

Org.nr: 556571-5892



		Trygghet

Utveckling

Team

Framgång







image1.png






Uppsala 2018-01-24


Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Kommunalt bidrag 1 183 150 kr     2 366 300 kr     3 549 450 kr    
Övriga intäkter


Summa intäkter 1 183 150 kr     2 366 300 kr     3 549 450 kr    


Kostnader Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Personal
Skolledning 25 618 kr          51 235 kr         76 853 kr         
Lärare 379 606 kr        759 211 kr       1 138 817 kr    
Övrig personal 47 326 kr          94 652 kr         141 978 kr       
Administration 96 796 kr          193 592 kr       290 387 kr       
Rekrytering 30 000 kr          30 000 kr         30 000 kr         
Fortbildning 3 900 kr            7 800 kr           11 700 kr         
Lokaler/utrustning
Lokalkostnad 150 000 kr        300 000 kr       450 000 kr       
Kostnader för spec.lokaler


Kontorsutrustning 3 000 kr            6 000 kr           9 000 kr           


Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliotek 140 000 kr        280 000 kr       420 000 kr       
(inkl programvaror, licenser)
Datorer (leasing) 30 000 kr          60 000 kr         90 000 kr         
Övrigt
Info och annonsering 80 000 kr          80 000 kr         80 000 kr         
Elevhälsa 30 032 kr          60 065 kr         90 097 kr         
Skolmåltider 97 900 kr          195 800 kr       293 700 kr       
Försäkringar 1 500 kr            3 000 kr           4 500 kr           
Studie- och yrkesvägledning 5 161 kr            10 323 kr         15 484 kr         
APL-handledning 10 000 kr          20 000 kr         30 000 kr         
Övriga kostnader 26 000 kr          52 000 kr         78 000 kr         
Finansiella poster
Räntor -  kr               -  kr               -  kr              
Avskrivningar
Möbler 6 500 kr            13 000 kr         19 500 kr         
Datorer -  kr               -  kr               -  kr              
Telefon, kopiator m m -  kr               -  kr               -  kr              
Summa kostnader 1 163 339 kr     2 216 678 kr    3 270 017 kr    


Vinst/Förlust            19 811 kr         149 622 kr        279 433 kr 


Resultatbudget








Gun Hedman Channpdavoine 


Från: 	 Hammar Magdalena <magdalena.hammar@larande.se> 
Skickat: 	 den 28 februari 2018 16:13 
Till: 	 RES-Friskolor 
Ämne: 	 Komplettering Gun Hedman 


Hej Gun! 


Det korrekta organisationsnumret ska vara 556571-5892 i våra 13 ansökningar om utökning på befintliga orter. 


Vänliga hälsningar, 


Magdalena Hammar 
Skolutvecklare 


Telefon: 
	 0766 27 40 52 


E-post: 	 magdalenalarnmar@larande.se  


Postadress: 
	Lindövägen 5B 


602 28 Norrköping 


Faktureringsadress: Lärande i Sverige AB 
Lindövägen 58 
602 28 Norrköping 


Org.nr: 	 556571-5892 





		Page 1





uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses
cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har
samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1.       En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år
2018-2023).

2.       En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och
konferens och restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningen kök och
servering.

3.       Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.

4.       Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-postadress:
friskolor@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:832 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara
märkt med aktuell ansökans diarienummer.

                                                                                    
På Skolinspektionens vägnar

 

 

 

Gun Hedman Champdavoine
Utredare

 

   

 

 

 

Bilaga

Ansökan från Lärande i Sverige AB

 
 

Kopia till

Lärande i Sverige AB

   

mailto:friskolor@skolinspektionen.se


 

YTTRANDE 
FÖRSLAG 
Datum Sid 
2018-03-22 Dnr BUN-2018-036 1 (7) 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro 
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se  SE212000029001 1 31 70-6 

 

 
Skolinspektionen 
Registrator 
Box 23069 
104 35 Stockholm 

 
 
 
 
Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Uppsala 
kommun 
 
Ert dnr: 32-2018:832 
 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i 
Uppsala kommun från och med läsåret 2019/20. 
 
Yttrandet avser nedanstående utbildningar: 
 
Nationellt program   
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Kök och servering 
 
 
Sammanfattande bedömning 
 
Vi bedömer att ovanstående program är tillgodosett av Bruksgymnasiet i 
Östhammars kommun samt att det redan i stor omfattning erbjuds i regionen. 
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om fristående 
gymnasieskolor där den enskilda skolan kan antas utgöra en marginell 
påverkan för det kommunala skolväsendet. Utbudet av gymnasieprogram i 
regionen är dock stort, och sammantaget kan den överetablering av 
fristående skolor som nu finns i närområdet påverka kommunens förmåga 
att bedriva gymnasieskola i egen regi framöver. 
 
Därför vill vi uppmana Skolinspektionen att vid prövning av ansökningarna 
göra en samlad bedömning av utbudet i regionen. 
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Elevunderlag i kommunen de kommande åren 
 
Antalet elever som slutar årskurs 9 i Östhammars kommun kommer troligen 
att öka något de kommande åren, från 210 till knappt 240 elever (bilaga 2). 
Östhammars kommun har tidigare haft ett elevantal på 325-350 elever per 
årskull. 
 
Mot bakgrund av att ungefär 46 procent av eleverna folkbokförda i 
kommunen preliminärt sökt till den egna gymnasieskolan innebär detta att 
det totala elevantalet vid Bruksgymnasiet kommer att uppgå till 
uppskattningsvis 330-350 elever (inklusive språkintroduktion), vilket 
naturligtvis gör det svårt att erbjuda ett brett urval av utbildningsvägar. 
 
Inom kommunen finns också Forsmarks skola med Östhammars kommun 
som huvudman. Inför läsåret 2018/19 har det inte varit möjligt att söka till 
Forsmarks skola. Vidare finns i kommunen en fristående gymnasieskola, 
Wilhelm Haglunds Gymnasium.  
 
I bilaga 3 framgår antalet elever i gymnasieskolan fördelat på de olika 
programmen. 
 
 
Samverkansavtal  
 
Östhammars kommun har samverkansavtal med Uppsala respektive Tierps 
kommuner. Samverkansavtalen omfattar för Östhammars del ett antal 
program och/eller inriktningar som kommunen inte själv erbjuder. Syftet har 
varit att ge kommunens ungdomar ett så brett utbildningsutbud som möjligt. 
 
 
Organisation av gymnasieskolan 2018/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober 2017 ett inriktningsbeslut 
om gymnasieskolans organisation läsåret 2018/19. De nationella program 
och inriktningar som kommunen avser att erbjuda framgår av bilaga 1. 
 
Hur många platser per inriktning som kommunen avser att erbjuda är ännu 
inte fastställt, men med tanke på det prognosticerade elevantalet kommer 
antalet platser i genomsnitt att ligga på 6-22 platser per program och 
inriktning. 
 
 
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
 
Ett lågt elevantal, dels på grund av demografin, dels på grund av att många 
elever väljer skola i annan kommun, leder till att kostnaden per elev i den 
egna verksamheten är hög (inklusive lokalkostnader). Särskilt påtagligt blir 
detta vad gäller lokalkostnaden per elev. Redan i dag brottas kommunen – i 
likhet med många andra kommuner i Sverige- med en överkapacitet på 
lokaler inom skolverksamheten, en överkapacitet som är svår att anpassa till 
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rådande elevantal.  Detta innebär också med nuvarande lagstiftning att 
kommunens kostnader för bidrag till fristående verksamhet ökar. 
 
En ytterligare effekt av ett lågt elevantal som får såväl ekonomiska som 
pedagogiska konsekvenser är att undervisningsgrupperna blir alltför små för 
att kunna bedriva undervisningen effektivt. Det blir också svårare att 
rekrytera personal då det ofta inte är möjligt att erbjuda hela tjänster. 
 
En nyetablering av fristående gymnasieskolor och/eller utbyggnad av 
befintlig fristående verksamhet kan naturligtvis leda till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett. I vilken mån en ny fristående gymnasieskola 
skapar ytterligare överkapacitet eller leder till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett är dock svårt att bedöma i varje enskilt fall.  
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om gymnasiala 
friskolor där den enskilda fristående gymnasieskolan kan antas utgöra en 
marginell påverkan på det kommunala skolväsendet. Det finns dock redan i 
dag en överkapacitet i regionen, och sammantaget kan detta på sikt påverka 
kommunens förmåga att bedriva egen gymnasieverksamhet. För en kommun 
med Östhammars geografiska läge och storlek kan det innebära en kraftigt 
försämrad service för många av kommunens ungdomar, med långa restider 
och/eller att fler elever tvingas till inackordering.  
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Bilaga 1 
 
 
Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet för läsåret 2018/19:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande Antal 
platser 

Estetiska, inriktning bild 8 
Estetiska, inriktning musik 8 
Estetiska, inriktning teater 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap och samhälle 8 
Samhällsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap 16 
Samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap 16 
Ekonomi, inriktning ekonomi 32 
Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap 16 
Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram Antal 
platser 

El- och energi, inriktning automation, dator- och 
kommunikationsteknik, elteknik 16 

Fordons- och transport, inriktning personbil 16 
Handels- och administration, inriktning handel och service 24 
Restaurang- och livsmedel, inriktning kök och servering 16 
Vård- och omsorg 24 
Summa 96 
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Bilaga 2 

 
 
Elevunderlag 
 
 
 ht 18 ht19 ht20 ht21 ht 22 ht 23 
Åldersgruppen 16-18 år 659 659 658 679 710 728 

Antal 9:or som slutar grsk 
och kan börja gymnasiet 

210 216 219 223 243 236 

 
 

Gymnasievalets första sökomgång till höstterminen 2018 visar att ungefär 46 
procent av eleverna i Östhammars kommun sökt ett program på Bruksgymnasiet 
som sitt förstahandsval.  
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Bilaga 3 
 
 
Antal elever i gymnasieskolan 2018 
 

Antal elever på Bruksgymnasiet Årskurs  
Program 1 2 3 4* Total 
El- och energiprogrammet (EE) 14 16 23  53 
Estetiska programmet (ES) 8 6 4 - 18 
Fordons- och transportprogrammet (FT) 5 3 7 - 15 
Ekonomiprogrammet 0 6 8 - 14 
Handels- och administrationsprogrammet (HA) 8 9 7 - 24 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 3 12 3 - 18 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 6 3 7 - 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 16 13 4 1 34 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 5 3 5 - 13 
Individuellt alternativ 20 7 6 - 33 
Preparandutbildning 11 - - - 11 
Programinriktat individuellt val mot FT 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot HA 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot RL 2 - - - 2 
Programinriktat individuellt val mot VO 1 2 - - 3 
Språkintroduktion 43 - - - 43 
Yrkesintroduktion, mot FT 1 4 1 - 6 
Yrkesintroduktion, mot HA 1 1 - - 2 
Yrkesintroduktion, mot RL 1 1 1 - 3 
Yrkesintroduktion, mot VO 4 - - - 4 
Summa 151 88 76 1 316 

*Elever med ”rester” 
 
 
 
 
 

Antal elever på Forsmarks skola Årskurs  
Program 1 2 3 4 Total 
Naturvetenskapsprogrammet 8 6 9 - 23 
Teknikprogrammet 9 10 18 7 44 
Summa 17 16 27 7 67 

 
 
Antal elever på Wilhelm Haglunds gymnasium Årskurs 
Program 1 2 3 Total 
Industri 15 25 18 58 
Summa 15 25 18 58 
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Bilaga 4 

 
 
Kontaktuppgifter till gymnasieantagningen i Uppsala 
 
Information gällande antagning av gymnasieelever från Östhammars kommun 
sköts av gymnasieantagningen i Uppsala. 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Uppsala kommun 
Gymnasieantagningen 
753 75 Uppsala 
 
Telefon:  018-727 20 50, vardag 09.00-11.00 
Fax: 018-727 23 18 
 
www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning 
 
  
 

http://www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning


Från: Kommunen
Till: Barn-o.utb nämnden
Ärende: VB: Remiss dnr 32-2018:822, Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en

nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Real Global i Uppsala kommun
Datum: den 7 mars 2018 15:59:37
Bilagor: image001.png

Ansökan 2018-822.pdf
Registreringsbevis Lärande i Sverige 2018.pdf
LIS_Årsredovisning_1617_signerad[2].pdf
Budget ansökningar Uppsala 2018 teo.pdf

Från: Gun Hedman Champdavoine [mailto:gun.hedman.champdavoine@skolinspektionen.se] 
Skickat: den 7 mars 2018 13:31
Till: uppsala.kommun@uppsala.se; kommunstyrelsekontor@enkoping.se; information@heby.se;
kommun@habo.se; knivsta@knivsta.se; kontaktcenter@norrtalje.se; kommunstyrelsen@tierp.se;
Kommunen
Kopia: magdalena.hammar@larande.se
Ämne: Remiss dnr 32-2018:822, Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Real Global i Uppsala kommun

Remiss
 Berörda kommuner

2018-03-07

Dnr 32-2018:822

Remiss från Skolinspektionen
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Real Global i
Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under
maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik
till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen
bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses
cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har
samverkansavtal med.

BUN 2018-04-12 Handling E4

mailto:/O=OSTHAMMARKOMMUN/OU=OSTHAMMAR/CN=RECIPIENTS/CN=KOMMUNEN
mailto:Barn-o.utb.namnden@osthammar.se




Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående


gymnasieskola
 


 


Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag. 
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till friskolor@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 


Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2019


Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uppsala kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärande i Sverige AB


Organisationsnummer/personnummer
556571‐5892


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Real Global


 
 


 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Lärande i Sverige AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556571‐5892


Utdelningsadress Lindövägen 5b


Postnummer 602 28


Ort Norrköping


 
 


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


Lägg till bilaga


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att







verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


 


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


Kontaktperson Magdalena Hammar


E‐postadress magdalena.hammar@larande.se


Telefon arbetet 0766 27 40 52


Mobil 0766 27 40 52


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


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


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


 
 


 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


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


Inriktning Ekonomi


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Juridik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Estetiska programmet


Inriktning Estetik och media


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt







Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap och samhälle


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Beteendevetenskap             


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Medier, information och kommunikation


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Samhällsvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Design och produktutveckling


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Informations‐ och medieteknik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Teknikvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 5


Läsår 2 5 5 10


Läsår 3 5 5 5 15







Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


55 55 55 165


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2021


 


   
 


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


  Lärande i Sverige AB har anlitat Norstat AB som oberoende part för att genomföra en intresseundersökning. 
Lärande i Sverige AB kommer att komplettera med intresseundersökningen så snart som möjligt. 
Telefonintervjuer genomförs med ungdomar födda 2003. Samtliga personer har valts genom slumpmässigt 
urval där adressregistret är tillhandahållet av PAR (Postens adressregister).


Lägg till bilaga


 
 


 


3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget


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


  Vi använder samma ekonomiska beräkningsprinciper som via beprövad erfarenhet har visat sig vara såväl 
långsiktig som en bidragande faktor till vår kvalitet. För olika utgiftsposter finns nyckeltal framtagna som vid 
behov revideras för att garantera en kvalitativ utbildning. Att våra beräkningsprinciper fungerar visar sig 
både i företagets höga kreditvärde samt i det resultat företaget fick i den koncerntillsyn som alla våra skolor 
genomgick vårterminen 2015, då även vår ekonomi fick en genomlysning.


 
 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns.
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.







Lägg till bilaga


 


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


Beräkningen har skett utifrån beslutade bidragsbeloppp för 2018.
Ekonomiprogrammet    84 591 kr 
Estetiska programmet    108 148 kr 
Samhällsvetenskapliga programmet    83 751 kr 
Naturvetenskapliga programmet    90 314 kr 
Teknikprogrammet    100 171 kr 


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


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


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


Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.


Lägg till bilaga


 


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


Lägg till bilaga


 


3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade







‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.


  Etableringskostnaderna uppgår till ca 1 020 000 kr. I summan ingår datorer (finansieras med leasing), 
möbler, inventarier och utrustning som finansieras med med egna medel. Kostnaden för datorer är inte 
inräknad utan effekten på likviditet och kostnad är budgeterade löpande under leasingkontraktets löptid.


 


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


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


Likviditetsbudget läsår 1    


Inbetalningar Innan
skolstart


Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1


    Kommunalt bidrag
gymnasieskola


0


Lån Lån 0


Aktieägartillskott/
ägartillskott


Aktieägartillskott/
ägartillskott


0


Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0


Annan finansiering Annan finansiering 0


Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0


Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0


         


Utbetalningar ‐ innan
skolstart


  Utbetalningar ‐ läsår 1    


Utbildning och personal   Utbildning och personal    


    Skolledning     Skolledning 0


    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 0


        Övrig personal 0


    Administration     Administration 0


    Rekrytering     Rekrytering 0


          Fortbildning 0


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    


    Lokalhyra     Lokalhyra 0


    Speciallokaler     Speciallokaler 0


    Möbler     Möbler 0


    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0


    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0


Läromedel   Läromedel    


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


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


0


    Datorer     Datorer 0


Övrigt   Övrigt    


    Info och annonsering     Info och annonsering 0


        Elevhälsa 0


        Skolmåltider 0


    Försäkringar     Försäkringar 0


          Studie‐ och
    yrkesvägledning


0


        APL‐handledning 0


    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0


Finansiella poster   Finansiella poster    


    Räntor     Räntor 0


    Amorteringar     Amorteringar 0


Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0


Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 


 


3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.







 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      


Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag gymnasieskola


Övriga intäkter


Summa intäkter 0 0 0


       


Kostnader      


Personal      


    Skolledning


    Lärare gymnasieskola


    Övrig personal


    Administration


    Rekrytering


    Fortbildning


Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad


    Kostnader för speciallokaler


    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier


Läromedel      


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


Övrigt      


    Info och annonsering


    Elevhälsa


    Skolmåltider


    Försäkringar


    Studie‐ och yrkesvägledning


    APL‐handledning


    Övriga kostnader


Finansiella poster      


    Räntor


Avskrivningar      


    Möbler


    Datorer


    Telefon, kopiator mm


Summa kostnader 0 0 0


Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 


 


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


 
 


 


4. Lokaler
 
 


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


utbildningen ska kunna uppfyllas.


Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 







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


Real Global i Uppsala planerar att etablera sig centralt i staden på gångavstånd från Uppsala 
Resecentrum. Detta är en medveten strategi inom Lärande i Sverige AB, vilket gör att vi på de flesta orter 
där systerskolan Realgymnaiset idag återfinns, är lokaliserade så att det ska vara lätt att nå 
skolbyggnaden, även om eleven pendlar in från någon närliggande ort samt att eleverna har möjlighet att 
nå de partners som skolan arbetar med på ett enkelt kommunikativt sätt.


 


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


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


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.


Idrott och hälsa
Real Global kommer att hyra lokaler för kursen idrott och hälsa externt i centrala delar av kommunen. 
Verksamhet kommer även att förläggas till badhus och andra aktörer som t ex privata gym.


Naturvetenskapliga ämnen
Skolans lokaler kommer att inrymma lokaler för de naturvetenskapliga ämnena inkl labb‐salar.


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram


 


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


Eleverna på Real Global  kommer att ha tillgång till ett mindre skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler. 
Detta skolbibliotek kommer att användas som en del av elevernas utbildning och ska omfatta både skön‐ och 
facklitteratur för att stimulera elevernas läsning och bidra med material till skolans aktuella utbildningar. 
Facktidningar för de olika utbildningarnas specifika områden kommer också att vara ett självklart inslag. 
Biblioteket kommer att anpassas till elevers olika behov genom att det t.ex. kommer att finnas ett urval av 
litteratur på olika nivåer. Alla elever kommer att ha tillgång till en personlig bärbar dator under skoldagen. 
Därmed kommer eleverna att ha god möjlighet att utnyttja söktjänster, uppslagsverk, databaser och 
multimedia av olika slag och denna resurs kommer att användas även av lärarna i undervisningen. Real 
Global kommer dessutom att ha licensavtal för Nationalencyklopedins webbtjänst. Det kommer att finnas en 
biblioteksansvarig lärare som har i uppdrag att utveckla skolbiblioteket. Real Global vill att skolbiblioteket 
ska främja läsarbete och bredda kunskaper. Skolbiblioteket ska även fungera som bro mellan eleverna och 
deras undervisning samt bistå dem och pedagogerna med stimulerande och intresseväckande material för ett 
livslångt lärande. Skolbibliotekets arbete syftar till att höja kvalitén på skolans undervisning och ge eleverna 
en god grund att bygga livslångt lärande. Vårt skolbibliotek kommer att vara en plats där alla är välkomna 
och där eleverna ges möjlighet att arbeta med projektarbeten, studera i lugn och ro och läsa en bra bok. För 
elever utan boktradition är skolbiblioteket av stor betydelse för att öka läslusten.


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
 
  


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


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


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


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


 


5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.







 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal


personer
Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


3 2.8 6 5.5 9 8.3 9 8.3
 
Antal elever per lärare, läsår 1 20
Antal elever per lärare, läsår 2 20
Antal elever per lärare, läsår 3 20
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 20


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna på Real Global organiseras i arbetslag  Grundtanken är att elever utifrån olika programperspektiv 
ska studera mot gemensamma innehållsmål i tvärvetenskapliga och ämnesövergripande projekt.  Utöver de 
lärarresurser som angivits har Real Gymnasiet så kallade heltidsmentorer som stöttar och coachar eleverna 
genom alla åren på utbildningen. Mentorerna bidrar såväl till elevernas personliga utveckling som till 
kunskapsutvecklingen och de driver   tillsammans med övrigt kollegium   arbetet med demokrati, 
värdegrund och trygghet på skolan framåt.


 
 


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


Centrala skolfunktioner som t.ex. gymnasiechef, central skoladministration, IT‐avdelning, central SYV, MLA, 
verksamhetsansvarig elevhälsa, kvalitets‐ och utvecklingsansvarig, kommunikation‐ och 
marknadsavdelning, fastighetsavdelning, ekonomiavdelning samt programutvecklare.


 
 


 


6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 


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


Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För våra elever 
kommer att finnas tillgång till följande funktioner inom elevhälsan:* Skolsköterska*Kurator* Skolläkare* 
Psykolog* Personal som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Elevhälsans syfte är 
att vara förebyggande och hälsofrämjande samt att vara stödjande i elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. Elevhälsan innefattar såväl medicinska insatser t ex hälsobesök som insatser för att stödja elevernas 
kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans funktioner ingår också som en naturlig del i 
arbetet kring särskilt stöd och bidrar med viktig kompetens i utredningar och utarbetande av 
åtgärdsprogram. Inom ramen för elevhälsan har elevhälsoteamet och dess funktioner ansvar för att bevara 
och förbättra elevernas fysiska och mentala hälsa samt att verka för goda och sunda levnadsvanor. Teamet 
verkar med ett vägledande förhållningssätt gentemot våra elever och bidrar till att väcka medvetenhet och 
intresse inför olika val i livet samt konsekvenserna av dessa. Kurator Enhetsnivå:‐ Att stödja personalens 
elevhälsoarbete och ingå i elevhälsoteamet.‐ Vara delaktig i framtagandet av planen mot kränkande 
behandling och arbetet med skolans värdegrund.‐ Vid behov ge support inför, alternativt delta i, arbetet kring 
elever i behov av särskilt stöd.‐ Myndighetskontakter‐ Arbeta aktivt med krisberedskap.‐ Delta i interna 
grupper exempelvis anti‐mobbing‐gruppen.Individnivå:‐ Stödsamtal och motivationssamtal.‐ Familjesamtal.‐ 
Rådgivning.‐ I arbetet med elever i behov av stöd, observationer och utredningar.‐ Psykosociala utlåtanden 
och
anmälningar till Socialtjänsten. Skolpsykolog Enhetsnivå:‐ Delta i elevhälsoteamets möten, vid behov.‐ Vara 
delaktig vid krishantering vid akuta händelser.‐ Vid behov ge personal handledning i exempelvis 
konflikthantering, stresshantering, generell handledning för arbetsgruppen samt rådgivning kring specifika 
elevärenden där personalen hyser oro för en specifik elev. Individnivå:‐ På uppdrag av rektor utföra kognitiva 
bedömningar/tester inför exempelvis
neuropsykiatriska utredningar.‐ Psykologiskt arbete med stödjande och utredande funktioner med enskilda 
elever eller elevgrupper, exempelvis då en elev inte fungerar i en grupp, saknar tillit till vuxna, har 
inlärningssvårigheter eller koncentrationssvårigheter, blir mobbad eller mobbar, har ett destruktivt eller 
gränslöst beteende etc. Specialpedagogiska insatserEnhetsnivå:‐ Vid behov ge övrig personal, föräldrar samt 
andra berörda yrkesutövare handledning och rådgivning i specialpedagogiska frågor. ‐ Vid behov, samverka 
med berörda instanser så som Specialpedagogiska institutet, habilitering, barn‐ och ungdomspsykiatrin etc. 
Individnivå:‐ Vid behov vara delaktig i arbetet med att genomföra utredningar och eventuellt också upprätta 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i samverkan med skola och hem. ‐ Vid behov stödja elever 
och personal i direkt anslutning till undervisningen genom att utgöra stöd i ordinarie undervisning. 
Mentor:För varje elev finns en mentor som har ett riktat uppdrag att synliggöra och stödja den personliga 
utvecklingen.







Mentor är också ett stöd i elevernas arbete mot ämnes‐ och examensmålen. Mentor tillser att beslut inom 
elevhälsan kommer berörda lärare till del, för att lärarna ska kunna arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande samt ge rätt stöd till såväl enskild elev som hel grupp. På Real Global arbetar vi i team och 
söker holistiska lösningar på de utmaningar vi står inför. Detta ingångsvärde omfattar även det arbete som 
sker inom ramen för elevhälsan där teamets olika roller och spetskompentenser samverkar med elevens bästa 
i fokus. Elevhälsoteamets arbete initieras, organiseras och utvärderas under ledning av rektor. Teamets 
uppgift är att, utifrån sin exepertis, stödja och komplementera den pedagogiska verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv. Ytterst handlar det som att undanröja hinder för våra elevers lärande och utveckling — att 
tillgodose elevernas behov och att, då det krävs, utarbeta åtgärder som syftar till att stödja eleverna i såväl 
den personliga utvecklingen som kunskapsutvecklingen.


 


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


Mentorsrollen inom Real Global innefattar, på ett övergripande plan, studiecoachning med ett tydligt 
framtidsfokus. Alla elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås skall dessutom ges ledning 
och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling, Här har mentorerna en viktig roll att fylla. 
Eftersom alla gymnasieskolans utbildningar — på ett eller annat sätt — har som mål att förbereda och rusta 
eleverna inför ett kommande yrkesliv förändras mentorernas fokus under elevernas gymnasieår utifrån 
elevernas utveckling. Ett exempel på hur denna anpassning kan ta sig i uttryck är att studiecoachningen i 
början av utbildningen rör sådant som stödjer elevernas måluppfyllelse, exempelvis handledning i 
studieteknik och hjälp med att formulera individuella målbilder kring vad utbildningen skall leda fram till. En 
viktig del i mentorskapet är dessutom att hjälpa eleverna identifiera sina personliga styrkor och att tidigt i 
utbildningen få dem att uppleva framgång. Senare i utbildningen, när eleverna erövrat de verktyg de behöver 
för att lyckas med sina studier blir mentorsrollen mer riktad mot coachning inför kommande studier.. Utöver 
mentorns generella stöd kring målbilder och studier erbjuder vi alla våra elever studie‐ och yrkesvägledning i 
form av en SYV som mer specifikt vägleder eleverna i frågor som rör olika utbildningsmöjligheter, yrkesval och 
särskilda behörigheter o.s.v. i enlighet med de föreskrifter som finns i skollagen. Enhetsnivå:‐ Stödja 
exempelvis mentorerna i frågor gällande utbildningsväsendet. ‐ Ansvara för utbildningsmaterial och 
undervisningsinsatser för hela elevgrupper. Individnivå:‐ Information inför valsituationer.‐ Delta vid 
föräldramöten inför valsituationer som kan påverka framtida studier så som indivuella val.‐ Vägledande 
samtal inför val inom och utanför skolan.


 
 


 


7. Elevens utveckling mot målen
 
 


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


  Arbetet med särskilt stöd på våra skolor följer följande arbetsgång:1. Anpassning av ordinarie undervisning 
— individanpassning2. Uppmärksamma 3. Utreda 4. Upprätta åtgärdsprogram 5. Uppföljning. Om någon 
uppmärksammar rektor på att en elev, trots anpassning av undervisningen, riskerar att inte nå målen för 
utbildningen eller behöver stöd av annan orsak är det rektor som beslutar om ifall en utredning skall 
tillsättas. Om rektor beslutar att en utredning skall påbörjas har denna ett tydligt syfte — att utreda vad som 
ligger bakom elevens svårigheter med ett tydligt fokus på elevens behov. Elevhälsan kopplas alltid till en 
utredning såvida det inte är uppenbart att det inte behövs. Utredningen utgår från individ‐ grupp‐ och 
organisationsnivå. Eleven och dess vårdnadshavare är delaktiga i utredningen. När utredningen är klar är det 
rektor, eller den rektor delegerat till som beslutar om ett åtgärdsprogram skall upprättas eller inte. 
Information om att beslutet går att överklagas delges elev och vårdnadshavare. När ett åtgärdsprogram 
upprättas ligger utredningen till grund för innehållet i detsamma. Fokus i åtgärdsprogrammet är vilka 
åtgärder skolan kommer att vidta för att stödja eleven i dess utveckling tillsammans med en tydlig 
ansvarfördeining där det framgår vem på skolan som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt när. 
Åtgärderna kopplas till mål samt delmål. Även då åtgärdsprogram upprättas är elev och vårdnadshavare 
delaktiga och de delges information om att innehållet i åtgärdsprogrammet går att överklaga. I 
åtgärdsprogrammet framgår när de olika åtgärderna, målen och delmålen skall följas upp. Syftet med 
uppföljningen är att bedöma effekten av de åtgärder som skolan vidtagit. Ett annat viktigt mål är att 
synliggöra eventuella framsteg som eleven gjort för att hålla motivation och engagemang vid liv. 
Åtgärdsprogrammets mål och delmål prövas och omprövas i en kontinuerlig process som kan resultera i nya 
åtgärder, mål och delmål — fortfarande med elevens behov i fokus. Om det visar sig att åtgärdsprogrammet 
inte har givit den effekt man sökte, kan det bli aktuellt med en ny utredning.


 
 


8. Kvalitet och inflytande







 


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


Då Realgymnasierna på övriga orter redan har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete kommer även 
Real Global att jobba utifrån samma koncept och dokumentation. 
Som grund för det systematiska kvalitetsarbetet ligger den centrala verksamhetsplanen (VP) där mål för hela 
koncernen fastställs. Ur VP bryter huvudmannen ut ett antal prioriterade områden som blir styrande för 
samtliga enheter inom affärsområdet. Till dessa prioriterade områden läggs sedan lokala mål utifrån varje 
enhets specifika behov. I kedjan med målformuleringar involveras således VD, affärsområdeschef samt rektor. 
För att lägga upp en strategi för hur målen ska nås kopplas sedan lokala aktiviteter till prioriterade områden 
samt till centrala och lokala mål. På varje enhet finns av huvudmannen fastlagda rutiner för hur rektor 
tillsammans med sin personal skapar medvetenhet och ägarskap kring mål och aktiviteter genom ett aktivt 
kollegialt lärande. Ambitionen är att varje enskild medarbetare inom Real Global ska känna delaktighet i 
processen att formulera mål och ta fram aktiviteter och strategier för att nå desamma, från klassrumsnivå till 
koncernnivå.
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är Skolverkets stödmaterial 
”Kvalitetsarbete i praktiken” som samtliga rektorer får och som gås igenom tillsammans med huvudmannen. 
För att processen med målformuleringar och aktiviteter ska bli kvalitativ, arbetar även huvudmannen 
medvetet för ett kollegialt lärande i rektorsgruppen för hela affärsområdet.
Som systemstöd för rapportering och uppföljning används Stratsys. I systemet finns mallar för det 
systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med nyckeltal för att processen och utvecklingen mot verksamheten 
mål ska bli tydlig och konkret. Rektor rapporterar månatligen i Stratsys utifrån aktiveter och nyckeltal för att 
beskriva processen i den egna verksamheten, och huvudmannen återkopplar avvikelser mot nyckeltal samt 
ger en mer omfattande feedback en gång per tertial. Det är även huvudmannens ansvar att tillse att varje 
rektor har tillräcklig kunskap och kännedom om skolans styrdokument för att tillfullo förstå sitt uppdrag.
För att mäta kvaliteten och hur väl vi lyckas nå utbildningens mål i våra verksamheter använder vi bl.a. 
Skolenkäten från Skolinspektionen, affärsområdets egen Konceptenkät, medarbetarenkäter och NMI samt 
kunskapsresultat och utfall efter genomförda nationella prov. Vi mäter även och följer upp exempelvis 
elevnärvaro samt sjukfrånvaro och personalomsättning.
Ansvaret för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs i syfte att utveckla verksamheten på skolnivå, är 
utifrån styrdokumenten rektors. Huvudmannen skapar dock ramar och förutsättningar för arbetet genom att 
ta fram mallar, enkäter och mätresultat samt erbjuda ett modernt och adekvat systemstöd för att underlätta 
uppföljningen i arbetet.


 


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


Medarbetare informerar rektor om det framkommer klagomål från såväl personal, vårdnadshavare som elev. 
Rektor kontaktar och/eller återkopplar till de personer som anfört klagomålen. Utifrån resultatet av dialoger 
och underlag samt övriga utvärderingar, arbetar personal och rektor fram en plan för hur 
förbättringsåtgärder ska genomföras. 
Rutiner för klagomålshantering: 
1. Rektor dokumenterar eventuella klagomål samt förbättringsåtgärder i den månatliga rektorsrapporten. 
2. Rektorsrapporten skickas till gymnasiechef som rapporterar till huvudmannen.
3. Huvudmannen återkopplar till berörd rektor via gymnasiechef. 
Genomförda samt planerade åtgärder dokumenteras i rektors verksamhetsplan, som ingår i kvalitetsarbetet 
på Real Global. Information om ovanstående rutin för klagomålshantering sker på flera sätt: Genom det 
utskick varje blivande elev och vårdnadshavare får inför skolstart, vid föräldramöten, på skolans webb, 
http://realgymnasiet.se/om‐oss‐main/synpunkter etc. 
Den text som skickas hem vid antagning (tillsammans med antagningsbrev) och som också ligger på webben 
lyder: Real Global vill gärna ta del av dina synpunkter, förslag och klagomål på våra utbildningar och den 
verksamhet vi bedriver. Detta är en viktig del i vårt kontinuerliga uppföljnings‐ och utvecklingsarbete. 
Synpunkter kan alltid lämnas muntligt till den det berör. Det ger ofta möjlighet till direkta svar och, om det 
behövs förklaringar. Dina skriftliga synpunkter går direkt till ansvarig, dvs. rektor på skolan. Rektor är också 
den som utreder, rättar till eventuella brister, dokumenterar och återkopplar till dig. Dina synpunkter och 
eventuella åtgärder rapporteras till ledningen för Real Global. Det är också dit du vänder dig om du inte är 
nöjd med rektors sätt att bemöta dina synpunkter eller om du har andra synpunkter på rektors sätt att utföra 
sitt uppdrag. Via e‐post: För att vi ska kunna återkoppla till dig är det viktigt att du anger dina 
kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e‐postadress). Du samtycker då också till att Real Global 
registrerar och behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Anonymt: Du kan också välja att 
vara anonym genom att skicka dina synpunkter och klagomål med vanlig postgång, men vi har då ingen 
möjlighet att ge dig någon återkoppling. Kontaktuppgifter till rektor finner du på hemsidan, 
www.realglobal.se och sedan väljer du ort.


 


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


Real Globals enheter är relativt små (100‐200 elever) vilket innebär att atmosfären på våra skolor är trygg 
och personlig. Rektor är en väl synlig pedagogisk ledare och våra lärare har allt som oftast öppen dörr. Detta 







bidrar till ett öppet klimat där eleverna kan vända sig med frågor som rör det mesta till så väl lärare som 
rektor. Två gånger per år genomförs en elevenkät på huvudmannanivå med frågor som rör exempelvis 
undervisningens kvalitet, lärarnas kompetens, stödinsatser samt trygghet och trivsel. Resultatet av denna 
enkät analyseras noga och ligger till grund för övergripande utveckling av våra enheter på så väl lokal som 
central nivå. Vid kursstart informerar undervisande lärare om kursens mål och planeringen av 
undervisningen. Dessa diskuteras sedan med elevgruppen som får möjlighet att påverka så väl 
undervisningens innehåll som former. Vid kursernas slut genomförs kursutvärderingar som ligger till grund för 
utveckling av lärarnas undervisning rörande så väl innehåll som former. Varje vecka har eleverna mentorstid 
då exempelvis frågor som rör inflytande och demokrati behandlas. Mentorstiden är ett forum för diskussioner 
som rör skolan i allmänhet, vilket gör att eleverna har möjlighet att påverka skolans utveckling. Det kan röra 
så väl utbildningen i stort, enskilda ämnen, arbetsmiljöfrågor som skolans fysiska och psykosociala miljö. I 
vår mentorsroll ingår att stödja eleverna i att utarbeta mål med sin utbildning och sin framtid. I detta 
uppdrag ingår även att stimulera elevernas ansvarstagande inför såväl skolarbetet som sitt liv i övrigt. Att 
fundera över sina val och göra konsekvensanalyser är en del i detta arbete. Varje vecka har eleverna 
mentorstid då exempelvis frågor som rör inflytande och demokrati behandlas. Mentorstiden är ett forum för 
diskussioner som rör skolan i allmänhet, vilket gör att eleverna har möjlighet att påverka skolans utveckling. 
Det kan röra så väl utbildningen i stort, enskilda ämnen, arbetsmiljöfrågor som skolans fysiska och 
psykosociala miljö. Rektor stödjer eleverna i att organisera sig i elevråd och ofta bildas även andra 
sammanslutningar av eleverna. Ett exempel på en sådan är olika studentgrupper som brukar formas inför 
examen. Eleverna är delaktiga inom flera olika områden inom skolan, exempelvis är de i allra högsta grad 
delaktiga i att utarbeta skolans ordningsregler, innehåll i temadagar, ta fram förslag till idrottsdagar samt att 
utarbeta och revidera plan mot kränkande behandling samt likabehandlingsplan.


 
 


9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 


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


När det gäller det förebyggande arbetet för att förhindra att eleverna utsätts för kränkande behandling har 
huvudmannen tidigare valt att arbeta utifrån Diskrimineringsombudsmannen (DO:s) riktlinjer och material 
"Plan för skolan". Efter de nya reglerna i diskrimineringslagen kring aktiva åtgärder mot diskriminering har 
Plan för skola lagts ner, men huvudmannen har valt att fortsätta arbeta med mallen för att få struktur i 
arbetet med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Mallen är reviderad av huvudmannen under 
2017 för att möta de nya lagkraven och varje enhet upprättar utifrån mallen en årlig plan avseende den 
egna skolan. Att detta genomförs på samtliga enheter följs upp inom ramen för huvudmannens rutiner för 
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Som underlag används skriften "Lika rättigheter i skolan" — en handledning som vänder sig
till personal inom skolan och som syftar till att integrera likabehandlingsarbetet i skolverksamheten på ett 
naturligt och självklart sätt. Även Skolverkets stödmaterial såsom exempelvis ”Främja, förebygga, upptäcka 
och åtgärda” samt ”Förskolans och skolans värdegrund ‐ förhållningssätt, verktyg och metoder” används 
som inspiration och vägledning i arbetet. Eleverna blir delaktiga i att kartlägga skolan och upptäcka risker för 
diskriminering och trakasserier i skolan bland annat genom att arbeta med den så kallade husmodellen. 
Utöver detta förespråkar huvudmannen ett normkritiskt förhållningssätt rent allmänt i såväl 
undervisningssituationer som i kontakten med våra elever. Om det framkommer till huvudmannen att 
kränkningar har förekommit agerar huvudmannen snabbt och kraftfullt genom att stödja rektor i syfte att 
komma till rätta med problemet. En uppföljning av hur arbetet gått genomförs därefter. Personal på 
huvudmannanivå har också deltagit i DO:s kurs där frågor som rör likabehandlingsarbete, metoder, verktyg 
och goda exempel behandlas.


 


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


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


Åtgärder samma dag: 
1a. Elev eller personal som uppmärksammat kränkningen anmäler omedelbart till rektor. 
1b. Elev som upplever sig eller känner sig kränkt kontaktar omedelbart mentor eller rektor. 
2. Rektor underrättar huvudmannen om kränkningen och för enskilda samtal med de inblandade, som var 
och en får berätta sin version. l samband med detta skriver rektor en händelserapport.
3. Rektor informerar elevhälsan.
4. Rektor kontaktar de inblandades vårdnadshavare i det fall det rör omyndig elev.
5. Rektor beslutar om eventuell konferens. 
6. Rektor informerar om händelsen till annan berörd personal. 
7. Rektor dokumenterar förlopp och beslut. Åtgärder inom en vecka: Rektor ansvarar för åtgärder inom en 
vecka, med avseende på händelsens art och innehåll. Uppföljning: Rektor för uppföljningssamtal och 
utvärderar beslutade åtgärder med de inblandade så länge behov finns och tills händelsen är utredd.
Beroende på tillfälle och grad av kränkning, kan rektor delegera uppföljningen till annan pedagogisk







personal. 


 


9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen.


Real Global arbetar aktivt för att sätta våra elevers intresse i fokus i de utbildningar vi anordnar — något som 
våra elevutvärderingar på Realgymnasiet visar att eleverna sätter stort värde på. Det bidrar till en lust att lära 
och att våra elever känner sig delaktiga och engagerade. Demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet förmedlar vi via handling —våra skolor är öppna och främjar delaktighet, vi tar tillvara 
elevernas åsikter och uppmuntrar elevsammanslutningar såsom elevråd men också andra grupper inom mer 
specifika områden. 
Vi har ett utarbetat koncept som lägger vikt vid såväl elevernas personliga som kunskapsmässiga utveckling. 
Trygghet är ett ledord för oss och vi ser detta som en kvalitetsmarkör med nära anknytning till flera andra 
områden av förebyggande karaktär: ett aktivt arbete för att förhindra all form av kränkande behandling, 
främjande av arbete i grupp, ett personligt mentorskap, ett öppet klimat i skolan där lärare och rektor är väl 
synliga, elevråd o.s.v. Även inom detta område visar våra elevutvärderingar på gott resultat. För att 
systematiskt utveckla och förbättra arbetssätt och bemötande utifrån skolans värdegrund och våra 
grundläggande demokratiska värderingar, genomförs även Skolinspektionens enkät årligen. Resultatet från 
denna enkät analyseras och utvärderas för att formulera mätbara mål för vidareutveckling av skolan och 
dess verksamhet.
Utöver detta övergripande arbete behandlas frågor som rör ovan nämnda områden mer specifikt inom olika 
gymnasiekurser så som Samhällskunskap, Historia och Religion samt återkommande på mentorstid. Vi 
bevakar och diskuterar forskningsresultat och nya rön inom skolbranschen kontinuerligt såväl på lokal som 
central nivå. Vid utveckling av koncept och undervisningsmetoder söker vi stöd i aktuell forskning och ägnar 
oss åt omvärldsbevakning för att ständigt uppdatera oss inom de områden vi verkar.


 
 


 


10. Gymnasieskola
 
 


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


Tre årsringar av kunskap
 
Under tre år på Real Global fördjupar eleven sina kunskaper år för år utifrån det sociala, miljömässiga och 
ekonomiska perspektivet på hållbarhet. Varje perspektiv utgör basen för en årsring, bestående av ett antal av 
de 17 globala målen. Varje årsring representerar i sin tur en årskurs. Efter tre år på Real Global har eleven lagt 
en komplett grund av kunskap kring hållbarhet ur de tre perspektiven med utgångspunkt från programmets 
examensmål.
 
Steg för steg
 
En elev på  Real Global fokuserar på processorienterat lärande där lärovägen fram till målet är lika viktig som 
resultatet. Elevens lärande sker genom stegvis inlärning. Därför är vart och ett av de tvärvetenskapliga 
projekten indelade i tre steg. I varje steg ser arbetssättet och metoden likadan ut vilket gör att eleven under de 
tre åren lär sig att lära ‐ genom just fokus på stegvis inlärning. På Real Global är eleven därmed tydligt 
delaktig i sin egen utveckling av kunskap genom tät kommunikation med lärare samt klasskompisar under 
arbetets gång, för att uppnå ett hållbart lärande.
 
Hela lärandet är inspirerat av hur man studerar på universitet genom en kombination av lärarledda 
genomgångar, fördjupande självstudier och kreativt problemlösande i grupp.
 
Steg 1 – Introduktion
 
Ta del av kunskap/lära nytt
 
Vilka kunskaper och förmågor har eleven med sig? Starten i varje projekt börjar i elevens egen förförståelse.
 
Därefter skapar eleven sig en överblick och en grundläggande förståelse.  Det sker genom att ta del av 
kunskap kring verkliga situationer från någon av de organisationer/universitet Real Global samverkar med.
 
Vad är utmaningen med målet? Hur tar eleven och gruppen sig an den?  Handledning och återkoppling 







kopplas på.
 
Steg 2 – Genomförande
 
Bearbeta kunskap
 
Fördjupning 
Vägledande och uppföljande återkoppling samt feedback, både individuellt och i grupp.
 
Steg 3 – Presentation/uppföljning
 
Presentera lärande
Dra slutsatser, se samband och ta fram lösningar
Tydlig återkoppling kring slutresultatet i projektet och inför elevens fortsatta lärande.
 
(På) Real Global fokuserar på lärande som samstämmer med nutidens digitala utveckling. Detta gör vi på 
flera olika sätt. Real Global använder en digital lärplattform som ett viktigt verktyg för vägledning, 
möjliggörande och uppföljning av elevens lärprocess.
 
Dessutom ligger allt utbildningsmaterial i lärplattformen, till exempel digitala läroböcker, länkar till kunskap 
och beskrivning av uppdrag. Plattformen möjliggör även att  eleven kan arbeta på ett innovativt sätt inom 
respektive mål till exempel genom att utveckla och presentera digitala lösningar på nutida och framtida 
utmaningar. Undervisningen kommer att präglas av sk Blended Learning, dvs att olika sorters lärande pågår 
samtidigt, t ex föreläsningsform (digitalt eller av en lärare), individuella studier, studier i grupp, studier 
tillsammans med en lärkompis. Denna form av lärande ställer höga krav på lärmiljön, vilket gör att Real 
Global har ett mycket innovativt fastighetskoncept som tillåter öppna lärmiljöer med så kallade learning 
zones.
 
Skolan kommer att bemannas utifrån behörigheter. Real Global kommer att samverka med dels 
Realgymnasiet, som finns på sökt ort, samt med närliggande Real Global‐skolor. för att få en så hållbar 
organisation som möjligt.  Samarbete kommer även att ske med olika partners som t ex universitet, 
organisationer och företag, för att få en stark läroprocess. Genom att arbeta mot gemensamma mål, de 
globala målen, så kommer eleven att ingå i tvärvetenskapliga grupper. Lärarens roll kommer att vara att på 
ett process‐orienterat sätt handleda elevens lärande mot väl definierade mål utifrån elevens programval.
 


 


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


termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 


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


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


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


 


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


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


 
 


11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


 


11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att







påbörja lärlingsutbildningen.


 


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


Infoga program


 
 


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


 


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


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


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


 


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


 


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


Lägg till bilaga


 
 


12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


  Likviditets‐ och resultatbudget ligger som bilaga.


 
 


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


  En intresseundersökning är initierad (se 2.3) men ännu inte genomförd på grund av att den riktas till årskurs 
8. Den är lättare att genomföra efter att årskurs 9 gjort sitt gymnasieval i mitten av februari. Ansökan 
kommer att kompletteras med genomförd intresseundersökning.
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Lärande i Sverige AB
55657 1-5892


Förvaltningsberäftelse


Information om verksamheten
Lärande i Sverige AB (Lärande) bedriver friskolor på gymnasie- och grundskolenivå.


Vår mission
Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden
- och i framtiden.


Vår vision
Tillsammans skapar medarbetare och elever framtidens skola. Lärande är ett föredöme inom svensk skola när det gäller kvalité,
varumärke, resurseffektivitet och tillväxL


Realgymnasiet- vår gymnasieskola
Lärande driver gymnasieskolor, under varumärket Realgymnasiet, på fjorton orter Malmö, Göteborg, Borås, Linköping, Norrköping.
Nyköping. Eskilstuna, Stockholm, Uppsala. Gävle, Västerås, Lund, Helsingborg och Sundsvall. Det totala elevantalet under året
har varit 2676 (2453).


Realgymnasiets utbildningar drivs i nära samverkan med näringsliv och den bransch som respektive utbildning ska förbereda
eleverna för. Verksamheten tillämpar en väl utvecklad integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen. En stor del av elevernas
arbete sker i projekfform med stöd av problembaserat lärande.


Edaskolan - vår grundskola
Lärande driver grundskolor under varumärket Erlaskolan. Totalt finns tre skolor, två i Norrköping och en i Falun. Till och med
vårterminen 2016 fanns också en Erlaskola i Katrineholm. Det totala elevantalet har under året varit 803 (962).


Lärande arbetar systematiskt med att utveckla det pedagogiska konceptet i syfte att erbjuda en god kvalitativ utbildning med en sund
ekonomi som säkerställer vårt långsiktiga agerande. Verksamhetens medarbetare är mycket aktiva i det pedagogiska
utvecklingsarbetet.


Gemensamt för både Realgymnasiet och Erlaskolan är att stor vikt läggs vid att eleverna ska lyckas under sin skoltid, avseende
såväl betyg som personlig utveckling.


Lärande i Sverige AB ingår i en mervärdeskattegrupp med övriga koncembolag 1 Larandekoncemen.
Grupphuvudman i mervardeskattegruppen är Lärandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland Förvaltnings AB).
Bolaget ingår också i ett kommissionärsförhållande med Lärandegruppen i Sverige AB (kommittenten). Detta innebär
att i samband med årsbokslutet förs resultatet från Lärande i Sverige AB över till kommittenten, vilken deklarerar
inkomst respektive mervärdesskatt för hela kommissionärsgruppen.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lärande i Sverige AB har genom ett samarbete med Mekonomen Group skapat ett nytt fordonsprogram för att möta dagens
kompetenskrav i verkstäderna. Utbildningen har namnet ProMeister Fordon och startade i Lund och Stockholm hösten 2017.


För all möta besöksnäringens ökade utmaningar avseende kompetensförsöijning planerar Lärande i Sverige en ny hotellutbildning
i samverkan med Nordic Choice Hotels inför höstterminen 2018.


Förvantad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Larande i Sverige AB har med ett positivt ekonomiskt resultat ökat sin omsättning genom organisk tillväxt till årets 494 Mkr (460 Mkr).
Kommande verksamhetsår 201712018 beräknas omsättningen öka till 531 Mkr.


Lärande har en god ekonomisk situation med stabilt kassaflöde som ger en trygg ekonomisk bas för Lärandes skolverksamhet.
All vinst återinvesteras enligt ägardirektivet i verksamheten.


Företaget planerar för en fortsatt expansion och har ansökt om tillstånd för start av skolor på flera orter i Sverige.
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Lärande i Sverige AB
556571-5892


Larande har kontinuerlig omväddsbevakning och föer faktorer som påverkar företagets utveckling. Det kan vara demografisk
utveckling, kommunernas ersättningsnivåer och tillgång på behöriga lärare, men också politiska beslut som kan påverka
företagets verksamhet. Fakturering sker huvudsakligen till kommuner och kreditrisken bedöms därför liten. För risker vad gäller
egendom- och ansvarsskador har Lärande via företagsförsäkringen ett gott försäkringsskydd.


Utvecklingsarbete
Företaget bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att konceptualisera utbildningsutbudet. Dessa kostnader belastar
löpande resultatet.


Ägarförhållanden
Lärande i Sverige AB är ett aktiebolag som ägs till 100% av Lärandegruppen Sverige AB (fd Lärande i Östergötland
Förvaltnings AB). org.nr 556765-4529.


Flerirtöversikt 2016(17 2015116 2014115 2013/14
Nettoomsättning «kr) 493 992 460 406 399 681 358 728
Resultat efter finansiella poster (tkr) 39 512 37 734 28 010 24 999
Rörelsemarginal (%) 8.0% 8,2% 70% 6,9%
Avkastning på eget kapital (%) 116,2% 113,0% 68,1% 74,0%
Balansomslutning (tkr) 104 487 93675 102 127 92618
Soliditet (%) 32,5% 35,6% 40,3% 36,5%
Antal anställda 436 443 413 369


Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel


Balanserat resultat 29 901 256
Arets resultat 0


29 901 256
disponeras så att


i ny räkning överföres 29 901 256
29 901 256
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Resultaträkn ing
2016-07-01 2015-07-01


_________________________________________ -


Not -2017-06-30 -2016-06-30


Neftoomsätt,ing 493 991 694 460 406 477
Övriga rörelseintäkter


_______________


11167104 5615398
505 158 798 466 021 875


Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2,3 -207 378 646 -191 033 215
Personalkostnader 4 -250 460 640 -229 942 432
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7514984 -7258649
Övriga rörelsekostnader


______________


-305 010 0


____________


465 659 280 428 234 296
Rörelseresultat 5 39 499 518 37 787 579


Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14446 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -2136 -53 523


__________ _______________________________


12310 -53523
Resultat efter finansiella poster 39511828 37734056


Bokslutsdispositioner


____________________________________


6 -800 000 -1 500 000
Resultatföreskaft 38711628 36234056


Överfört bli Kommittenten -38 711 828 -36 234 056
Skatt på årets resultat


___________________________________


0 0
Årets resultat 0 0
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Balansräkning


—


— Not 2017-06-30 201 6-06-30
TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet 7 4432668 5413017
Inventarier, verktyg och installationer 8 21 785 660 17057498


26218328 22470515


Summa anläggningstillgångar 26218328 22470515


Omsäftnlngs tillgångar


Kodfnstiga fordringar
Kundfordringar 13 222 264 14048213
Aktuell skattefordran 0 2 597 560
Övriga fordringar 4 173 857 1145341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


_____________________


9 20 858 375 22 723 852
38254495 40514967


Kassa och bank


______ ___________________________


40014320 30689677
Summa omsätbiingstillgångar 78 268 815 71 204 644


SUMMA TILLGÅNGAR 104 487 143 93675159
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Balansräkning


_____ __________________________


Not 2017-06-30 2016-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital 10
Sundet eget kapital
Aktiekapital 200 000 200 000
Reservfond - ——__________________________________ 40000 40000


240000 240000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 29901 256 29901 256
Årets resultat


_______________________________________ _______


0 0


29901256


29901256
Summa eget kapital —— 30141256 — 30141 256


Obeskaftadereserver 11 4960000 4160000


Avsättningar 12
Uppskjuten skatteskuld 0 0
Övriga avsättningar 0 1119786


0 1119786
Kodfds tiga skulder
Leverantörsskulder 13116574 13501 934
Skulder till koncernföretag 21 877 014 15469862
Aktuella skatteskulder 460 846 0
Övriga skulder 11 417 884 10862358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 22513569 18419964


69385887 58254118


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104 487 143 93615160
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Rapport över förändringar i eget kapital


Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktie- Reserv- Balanserat Aretskapital fond resultat resultat


Ingående balans 2015-07-01 200 000 40 000 25 065 287 4 835 968
Omföring resultat föregående år o 0 4 835 968 -4 835 968Årets resultat 0 0 0 0Utgående balans 2016-06-30 200 000 40000 29901 255 0
Omföring resultat föregående år o 0 0 0Årets resultat 0 0 0 0Utgående balans 2017-06-30 200 000 40000 29901 255 0
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Kassaflödesanalys
201 6-01-01 201 5-07-01


Not -2017-06-30 -2016-06-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 39499518 37787579
Justeringar för poster som inte ingår i kassallödet mm.


Avskrivningar och nedskrivningar 7514984 7255649
Vinst vid försäljning av inventarier 0 -228 408
Förlust vid utrangering av inventarier 300 605 0
Övrigaavsättrngar -- -- - -1119786 1119786


46195322 45937607


Erhållen ränta 14446 0
Erlagd ränta -2136 -53 523
Betald inkomstskatt 3058406 4 236 214
Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 266 038 41 647 869
före förändringar av rörelsekapital


Förändringar i rör&sekapital
Förändring av rörelserordringar -337 089 -5 804 893
Förändring av rörelseskulder


________________________________


- 4263771 4524413
Kassaflöde från den löpande verksamheten 53192720 40367389


lnvestohngsverksamheten
Förvärv av materiella anlaggningstillgångar -11 568 258 -11 926 645
Avytthng av materiella anläggningstillgångar 4 856 2 400 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 563 402 -9 526 645


Finansieflngsve*samheten
Förändring skuld till koncembolag


________________________________________


-32 304 676 -50 191 194
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -32 304 675 -50 191 194


Årets kassaflöde 9 324 642 -19 350 451
Likvida medel vid årets början 30689677 50040127
Likvida medel vid årets slut 40014319 30689676
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Noter


Noll Redovisningsprinciper m.m.


Allmänna redovisnlngsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och
koncernredovisning (1<3)


Koncerntillhörighet
Modedöretaget som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Lärandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland
Förvaltnings AB)! org.nr. 556765-4529, med säte i Norrköping.


lntäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel.


Ränta och utdelning
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlithgt sätt


Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas som intakt då den framtida prestation som krävs för att erhålla bidraget utförts. 1 de fall bidragen erhålls
innan prestationen utförts, redovisas bidragen som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad
företaget har erhållit eller kommer att erhålla.


Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 3.


Ersättnlngartill anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker
i takt med intjänandet. Ersattningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare
sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda
pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.


1 företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer klassificeras
som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglema i BFNAR 2012:1.


Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
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Kommissionärsredovis n ing
Bolagen som ingår i Lärandekoncernens kommissionärsgrupp bedriver verksamheten i kommission åt kommittenten
Lårandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland Förvaltnings AB), org.nr 556765-4529. De enskilda
kommissionärsbolagen bedriver utbildningsverksamheten löpande under räkenskapsåret och i samband med årsbokslutet
förs resultatet från respektive kommissionärsbolag över till kommittenten, Kommissionärsbolagens bidrag till kommittenten
redovisas på egen rad i resultaträkningen som “Resultat överfört till kommittenten” respektive ‘Resultat överfört från
kommi ssio nårsfd relag”.


Kommittenten år det enda skattesubjektet i gruppen och deklarerar inkomst- respektive mervärdesskatt för hela
kommissionärsgruppen.


Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anlaggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.


Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder.


Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker
linjäd över den förväntade nyttjandeperioden.


Följande avskhvningstider tillämpas:


lrnmateflella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3-5 år
Goodwill 5 år


Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet 3-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år


Internt upparbetade imrnatedella anläggningstillgån ger
Företaget tillämpar den sk. kosmadsfödngsmodellen avseende internt upparbetade immatedella anlåggningstillgångar. Metoden
innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.


Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfällel till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.


Noter


Not 2 Arvode till revisorer


2016117 2015/16
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 143 750 179 687
Annan revisionsverksamhet 0
Skatterådgivning 29792 19375
Övriga !jnster —


- 59583 34 063
233125 233125
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Not 3 LeasingavI - Ieasetagare


Opera tionell leasing
2016117 2015116


Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 60 074 234 60 895 903


Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år 64 924 278 61 646 961
Ska betalas inom 1-5 år 174 673 300 166 219 673
Ska betalas senare än Sår 128593140 114769903


368190719 344636537


Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:


Hyreskontrakt avseende lokaler som löper under 1-15 år. Lärande i Sverige AB hyr lokaler på 15 orter i landet för att bedriva
skolverksamhet. Hyreskostnaden för dessa lokaler utgör 81 % av årets kostnadsförda leasingavgifter för 2016/17 (88 % av summan
inom 1 år, 97% av summan inom 2-5 år, 100% av summan senare än Sår). De framtida hyreskostnaderna är beräknade med ett
indexpåslag på 1,01-1,20 med undantag för de avtal där det specifikt framgår att indexuppräkning inte sker under de sista
kontraktsåren.


Not 4 Anställda och personalkostnader


Mode/antalet anställda
2016/17 2015/16


Män 141 147
Kvinnor .


.


.


438 443


2016/17 2015116
Löner och andra orsättningar


Styrelse och verkställande direktör 1 200 287 1 069 043
Övriga anställda


____________________________________


— 172549930 159452929
173 750217 160521 972


Pensions- och övriga sociala kostnader


Pensionskostnader för st’reIse och verkställande direktör 431 924 384 472
Pensionskostnader för övriga anställda 13 798 230 11 985 674
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal


_____________________________


57 365 139 52 347 807
71595292 64717953


Könsfördelning bland ledande befattningshavare


Andel kvinnor i styrelsen 50% 50%
Andel män i styrelsen 50% 50%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 37% 50%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 63% 50%


Not 5 Inköp och försäljning mellan koncemföretag
2016/17 2015/16


Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen 16% 13%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen 0% 0%


“11 (14)







Lärande i Sverige AB
556571-5892


Not 6 Bokslutsdispositioner


2016/17 2015/16Lämnat koncernbidrag
0 -11 427 000Aterföring från periodiseringsfond
0 11 427 000Skillnad mellan bokförd avskrivning och


avskrivning enligt plan


____________________________________


-800 ODD -1 500 000
-800 000 -1 500 000


Not 7 Utgifter på annans fastighet


2017-06-30 2016-06-30


Ingående anskaffningsvärden 10976964 8679734Årets anskaffningar
443 402 2 606 778Försäljningar/utrangeringar


________________________________


-2 305 504 -309 548Utgående ackumulerade 9114862 10976964a ns kaifn in gsvä rde n


Ingående avskrivningar
-5563947 -3452 140Försaljningar/utrangeringar
2 304 641 64 687Arets avskrivningar


-1 423 088 -2 166 694Utgående ackumulerade 4682194 -5563947avskrivningar


Utgående redovisat värde 4432668 5413017


Not 8 Inventarier, verktyg och installationer


2017-06-30 201 6-06-30


Ingående anskaffningsvärden 30 946 059 24 384 364Årets anskaffningar
11124 856 9319868Försäljningar/utrangeringar


__________________________________


-1 078 209 -2758 172Utgående ackumulerade 40 992 706 30 946 059anskaffning svärden


Ingående avskrivningar -13 888 561 -9637 846Försäljningar/utrangedngar
773 410 841 241Arets avskrivningar


__________________________________


-6091 896 -5091 956Utgående ackumulerade -19 207 047 -13 888 561avskrivningar


Utgående redovisat värde 21 785 659 17 057 499


Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2017-06-30 2016-06-30Upplupna intäkter
1 550 223 2 480 000Förutbetalda hyreskostnader 12135103 11181 565Förutbetalda leasingavgaffer
2 637 546 2 367 287Övriga förutbetalda kostnader
4 535 503 6 695 000


20858375 22723852


Not 10 Antal aktier


2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Kvotvörde Kvotvärde Antal AntalAktier 500 500 400 400


400


1
12 (14)







Lärande i Sverige AB
556571-5892


Not 11 Obeskattade reserver


Ackumulerade överavskrivningar


Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Arets avsattningar
Under året ianspråktagna belopp


Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Arets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året åtefförda belopp


2017-06-30 201 6-06-30


0 1150071
0 0


_______


O -1150071
-


1119786 0
o 1119786


-1 033 424 0
-86 362 0


0 1119756


Spacifikation Övriga avsättningar
Avvecklingsreserv


Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader


_______


0
0


20 17-06-30
2 964 813


13 588 405
9 625 656


810 896
26 989 770


1119786
— 1119786


2016-06-30
1147086


12362290
8 346 954


695 747
22 652 077


Not 14 Ställda säkerbeter


Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar


2017-06-30 2016-06-30


1000000 12700000
1 000 000 12700 000


Summa ställda säkerhetar


NotiS Eventualfdrpliktelser


1 000 000 12700000


Övriga eventualförpliktelser


Not 16 Väsenuiga händelser efter balansdagens slut
Inga väsenlliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.


2017-06-30 201 6-06-30
0


0


/
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Not 12 Avsättningar


2017-06-30
4 960 000
4 960 000


201 6-06-30
4160000
4160000
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Not 17 Disposition av vinst eller förlust


Förslag till resultatdisposition 2017-06-30 201 6-06-30
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel


Balanserat resultat 29 901 256 29 901 256
Årets resultat


_____________________________


0 0
29 901 256 29 901 256


disponeras så att


i ny räkning överföres 29901 256 29 901 256
29 901 256 29 901 256


Not 18 Nyckeltaisdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen


Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skaft.


Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital


Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning


Norrköping den 6 november 2017


Vikström -Mä?ita Edftöm


/ ,/Ordförande C —— -


/
.


1J& vU L
Mafthias Trygg
Verkställande direktör


/J’\visionsberättelse har lämnats den 14 december2017


jo


P on norring
Auktoriserad Revisor
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Revis ian sberätteise


Till bolagsstämman i Lärande i Sverige AB, org.nr 556671-5892


Rapport om år5redovisninqen


Uttalanden


Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lärande i


Sverige AB för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig


het med å rsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse


enden rättvisande bild av Lärande i Sverige ABs finansiella


ställning per den 30juni 2017 och av dess finansiella resultat


och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.


Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisninaens


övriga delar.


Vi lillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-


räkningen och balansräkningen.


Grund för uttalanden


Vi har utfört revisionen enligt International Standards on


Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar


enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns


ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lärande i Sverige AB


enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt


yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och


ändamålsenliga som gruno för våra uttalanden.


Styrelsens och verkställande dlrektörens ansvar


Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret


för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt


visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk


ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll


som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis


ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare


sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.


Vid upprättandet av årsreuovisningen ansvarar styrelsen och


verställande Cirektören för bedömningen av bolagets för


måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är


tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att


fortsätta verksamheten och att använda antagandet om


fortsatt drift.


Revisorns ansvar


Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års


redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel


aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,


ocn att lämna en revisionsberättelse som innehåller vka utta


landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är


ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god


revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig


felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på


grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om


de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de


ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo


visningen.


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt


omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under


hela revisionen. Dessutom:


• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig


heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent


ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär


der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi


sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att


utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte


upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig


heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på


fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i


maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig


information eller åsidosättande av intern kontroll.


• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna


kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma


granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om


ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi


teten i den interna kontrollen.


• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som


används och rimligheten i styrelsens och verkställande


direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande


upplysningar.


• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk


ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift


vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en


slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om


det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser


sådana händelser eller förhållanden som kan leda till


betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk


samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig


osäkernetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa


uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen


om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp


lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo


visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis


som innämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.


Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett


bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.


• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen


och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys


ningarna, och om årsredovisningen återger de under


liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som


ger en rättvisande bild,


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens


planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den,


Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under


revisionen, däribland de betydande brister i den interna


kontrollen som vi identifierat.







Rapport om andra krav enligt lagar och andra


författningar


Uttalanden


Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en


revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt


ning av Lärande Sverige AB för räkenskapsåret 2016-0701


- 2017-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande


bolagets vinst eller förlust.


Vi tiilstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt


förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens


ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för


räkenskapsåret.


Grund för uttalanden


Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt


ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns


ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lärande i Sverige AS


enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt


yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och


ändamålsenliga som grunD för våra uttalanden.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar


Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi


tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till


utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om


utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets


verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av


bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och


ställning i övrigt.


Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen


av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att


fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att


tillse att oolagets organisation är utformad så att bokföringen.


medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter


i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande


direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel


sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär


der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras


i överensstämmelse med lag och för att medelstörvaltningen


ska skötas på ett betryggande sätt.


Revlsorns ansvar


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed


vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis


för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon


styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent


ligt avseende:


företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon


försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot


bolaget, eller


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti


för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige


alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som


kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett


förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är


förenligt med aktiebolagslagen.


Sam en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige


använder vi professionellt omdöme och har en professionellt


skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av


förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst


eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken


skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs


baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i


risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk


ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är


väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser


skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går


igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna


åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt


uttalande om ansvarsfrihet, Som underlag för vårt uttalande


om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets


vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade


yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna


bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.


Norrköping den 14december2017


Peter v2grring\
Auktorisera


på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,


årsredovisningslagen eller bolagsordningen.


Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner


av botagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om


detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget


är förenligt med aktiebolagslagen.
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Uppsala 2018-01-24


Inbetalningar Året före start Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Kommunalt bidrag 5 048 620 kr    Kommunalt bidrag 5 048 620 kr    10 097 240 kr    15 145 860 kr    
Lån Övriga intäkter
Ägartillskott
Finansiering med egna medel 300 000 kr        1 448 266 kr    
Övriga inbetalningar
Summa inbetalningar 300 000 kr       6 496 886 kr   Summa intäkter 5 048 620 kr    10 097 240 kr    15 145 860 kr    


Utbetalningar Året före start Läsår 1 Kostnader Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Personal Personal
Skolledning 845 383 kr      Skolledning 845 383 kr       845 383 kr        845 383 kr        
Lärare 1 512 921 kr    Lärare 1 512 921 kr    3 025 843 kr      4 538 764 kr      
Övrig personal 161 556 kr      Övrig personal 161 556 kr       323 112 kr        484 668 kr        
Administration 500 660 kr      Administration 500 660 kr       768 542 kr        1 152 814 kr      
Rekrytering 100 000 kr        30 000 kr        Rekrytering
Fortbildning 19 800 kr        Fortbildning 19 800 kr         34 650 kr          49 500 kr          
Lokaler/utrustning Lokaler/utrustning
Lokalkostnad 887 500 kr      Lokalkostnad 727 500 kr       1 415 000 kr      2 102 500 kr      
Kostnader för spec.lokaler 225 000 kr      Kostnader för spec.lokaler 45 000 kr         45 000 kr          45 000 kr          
Möbler 495 000 kr      
Kontorsutrustning 116 500 kr      Kontorsutrustning 16 500 kr         33 000 kr          49 500 kr          
Telefon, kopiator m m -  kr             
Läromedel Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliotek 452 500 kr      Litteratur/utrustning/skolbibliotek 452 500 kr       905 000 kr        1 357 500 kr      
(inkl programvaror, licenser) (inkl programvaror, licenser)
Datorer (leasing) 165 000 kr      Datorer (leasing) 165 000 kr       330 000 kr        495 000 kr        
Övrigt Övrigt
Info och annonsering 200 000 kr        200 000 kr      Info och annonsering 200 000 kr       200 000 kr        200 000 kr        
Elevhälsa 99 107 kr        Elevhälsa 99 107 kr         198 214 kr        297 321 kr        
Skolmåltider 538 450 kr      Skolmåltider 538 450 kr       1 076 900 kr      1 615 350 kr      
Försäkringar 19 250 kr        Försäkringar 19 250 kr         38 500 kr          57 750 kr          
Studie- och yrkesvägledning 30 258 kr        Studie- och yrkesvägledning 30 258 kr         60 517 kr          90 775 kr          
APL-handledning 55 000 kr        APL-handledning 55 000 kr         110 000 kr        165 000 kr        
Övriga utbetalningar 143 000 kr      Övriga kostnder 143 000 kr       286 000 kr        429 000 kr        
Finansiella poster Finansiella poster
Räntor -  kr             Räntor -  kr              -  kr                -  kr                
Amorteringar -  kr             Avskrivningar
Summa utbetalningar 300 000 kr       6 496 886 kr   Möbler 99 000 kr         99 000 kr          179 000 kr        


Datorer 33 333 kr         33 333 kr          33 333 kr          
Telefon, kopiator m m -  kr              -  kr                -  kr                
Summa kostnader 5 664 219 kr    9 827 994 kr     14 188 158 kr    


Över-/Underskott                  -   kr                  0 kr Vinst/Förlust -      615 599 kr          269 246 kr          957 702 kr 


Likviditetsbudget Resultatbudget







För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1.       En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år
2018-2023).

2.       En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella

·         ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik,

·         estetiska programmet med inriktningen estetik och media,

·         naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle,

·         samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap,
medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap, och

·         teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling,
informations- och medieteknik samt teknikvetenskap.

 

3.       Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.

4.       Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-postadress:
friskolor@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:822 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara
märkt med aktuell ansökans diarienummer.

                                                                                    
På Skolinspektionens vägnar

 

 

 

Gun Hedman Champdavoine
Utredare

 

   

 

 

     

mailto:friskolor@skolinspektionen.se
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Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 
för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun 
 
Ert dnr: 32-2018:822 
 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Uppsala 
kommun från och med läsåret 2019/20. 
 
Yttrandet avser nedanstående utbildningar: 
 
Nationellt program   
Ekonomiprogrammet - Ekonomi 
Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap 
Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap och samhälle 
Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap 
Samhällsvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskap 
Teknikprogrammet - Teknikvetenskap 
 
 
 
Sammanfattande bedömning 
 
Vi bedömer att ovanstående program är tillgodosedda av Bruksgymnasiet i 
Östhammars kommun samt att de redan i stor omfattning erbjuds i regionen. 
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om fristående 
gymnasieskolor där den enskilda skolan kan antas utgöra en marginell 
påverkan för det kommunala skolväsendet. Utbudet av gymnasieprogram i 
regionen är dock stort, och sammantaget kan den överetablering av 
fristående skolor som nu finns i närområdet påverka kommunens förmåga 
att bedriva gymnasieskola i egen regi framöver. 
 
Därför vill vi uppmana Skolinspektionen att vid prövning av ansökningarna 
göra en samlad bedömning av utbudet i regionen. 
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Elevunderlag i kommunen de kommande åren 
 
Antalet elever som slutar årskurs 9 i Östhammars kommun kommer troligen 
att öka något de kommande åren, från 210 till knappt 240 elever (bilaga 2). 
Östhammars kommun har tidigare haft ett elevantal på 325-350 elever per 
årskull. 
 
Mot bakgrund av att ungefär 46 procent av eleverna folkbokförda i 
kommunen preliminärt sökt till den egna gymnasieskolan innebär detta att 
det totala elevantalet vid Bruksgymnasiet kommer att uppgå till 
uppskattningsvis 330-350 elever (inklusive språkintroduktion), vilket 
naturligtvis gör det svårt att erbjuda ett brett urval av utbildningsvägar. 
 
Inom kommunen finns också Forsmarks skola med Östhammars kommun 
som huvudman. Inför läsåret 2018/19 har det inte varit möjligt att söka till 
Forsmarks skola. Vidare finns i kommunen en fristående gymnasieskola, 
Wilhelm Haglunds Gymnasium.  
 
I bilaga 3 framgår antalet elever i gymnasieskolan fördelat på de olika 
programmen. 
 
 
Samverkansavtal  
 
Östhammars kommun har samverkansavtal med Uppsala respektive Tierps 
kommuner. Samverkansavtalen omfattar för Östhammars del ett antal 
program och/eller inriktningar som kommunen inte själv erbjuder. Syftet har 
varit att ge kommunens ungdomar ett så brett utbildningsutbud som möjligt. 
 
 
Organisation av gymnasieskolan 2018/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober 2017 ett inriktningsbeslut 
om gymnasieskolans organisation läsåret 2018/19. De nationella program 
och inriktningar som kommunen avser att erbjuda framgår av bilaga 1. 
 
Hur många platser per inriktning som kommunen avser att erbjuda är ännu 
inte fastställt, men med tanke på det prognosticerade elevantalet kommer 
antalet platser i genomsnitt att ligga på 6-22 platser per program och 
inriktning. 
 
 
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
 
Ett lågt elevantal, dels på grund av demografin, dels på grund av att många 
elever väljer skola i annan kommun, leder till att kostnaden per elev i den 
egna verksamheten är hög (inklusive lokalkostnader). Särskilt påtagligt blir 
detta vad gäller lokalkostnaden per elev. Redan i dag brottas kommunen – i 
likhet med många andra kommuner i Sverige- med en överkapacitet på 
lokaler inom skolverksamheten, en överkapacitet som är svår att anpassa till 
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rådande elevantal.  Detta innebär också med nuvarande lagstiftning att 
kommunens kostnader för bidrag till fristående verksamhet ökar. 
 
En ytterligare effekt av ett lågt elevantal som får såväl ekonomiska som 
pedagogiska konsekvenser är att undervisningsgrupperna blir alltför små för 
att kunna bedriva undervisningen effektivt. Det blir också svårare att 
rekrytera personal då det ofta inte är möjligt att erbjuda hela tjänster. 
 
En nyetablering av fristående gymnasieskolor och/eller utbyggnad av 
befintlig fristående verksamhet kan naturligtvis leda till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett. I vilken mån en ny fristående gymnasieskola 
skapar ytterligare överkapacitet eller leder till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett är dock svårt att bedöma i varje enskilt fall.  
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om gymnasiala 
friskolor där den enskilda fristående gymnasieskolan kan antas utgöra en 
marginell påverkan på det kommunala skolväsendet. Det finns dock redan i 
dag en överkapacitet i regionen, och sammantaget kan detta på sikt påverka 
kommunens förmåga att bedriva egen gymnasieverksamhet. För en kommun 
med Östhammars geografiska läge och storlek kan det innebära en kraftigt 
försämrad service för många av kommunens ungdomar, med långa restider 
och/eller att fler elever tvingas till inackordering.  
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Bilaga 1 
 
 
Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet för läsåret 2018/19:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande Antal 
platser 

Estetiska, inriktning bild 8 
Estetiska, inriktning musik 8 
Estetiska, inriktning teater 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap och samhälle 8 
Samhällsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap 16 
Samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap 16 
Ekonomi, inriktning ekonomi 32 
Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap 16 
Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram Antal 
platser 

El- och energi, inriktning automation, dator- och 
kommunikationsteknik, elteknik 16 

Fordons- och transport, inriktning personbil 16 
Handels- och administration, inriktning handel och service 24 
Restaurang- och livsmedel, inriktning kök och servering 16 
Vård- och omsorg 24 
Summa 96 
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Bilaga 2 

 
 
Elevunderlag 
 
 
 ht 18 ht19 ht20 ht21 ht 22 ht 23 
Åldersgruppen 16-18 år 659 659 658 679 710 728 

Antal 9:or som slutar grsk 
och kan börja gymnasiet 

210 216 219 223 243 236 

 
 

Gymnasievalets första sökomgång till höstterminen 2018 visar att ungefär 46 
procent av eleverna i Östhammars kommun sökt ett program på Bruksgymnasiet 
som sitt förstahandsval.  
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Bilaga 3 
 
 
Antal elever i gymnasieskolan 2018 
 

Antal elever på Bruksgymnasiet Årskurs  
Program 1 2 3 4* Total 
El- och energiprogrammet (EE) 14 16 23  53 
Estetiska programmet (ES) 8 6 4 - 18 
Fordons- och transportprogrammet (FT) 5 3 7 - 15 
Ekonomiprogrammet 0 6 8 - 14 
Handels- och administrationsprogrammet (HA) 8 9 7 - 24 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 3 12 3 - 18 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 6 3 7 - 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 16 13 4 1 34 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 5 3 5 - 13 
Individuellt alternativ 20 7 6 - 33 
Preparandutbildning 11 - - - 11 
Programinriktat individuellt val mot FT 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot HA 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot RL 2 - - - 2 
Programinriktat individuellt val mot VO 1 2 - - 3 
Språkintroduktion 43 - - - 43 
Yrkesintroduktion, mot FT 1 4 1 - 6 
Yrkesintroduktion, mot HA 1 1 - - 2 
Yrkesintroduktion, mot RL 1 1 1 - 3 
Yrkesintroduktion, mot VO 4 - - - 4 
Summa 151 88 76 1 316 

*Elever med ”rester” 
 
 
 
 
 

Antal elever på Forsmarks skola Årskurs  
Program 1 2 3 4 Total 
Naturvetenskapsprogrammet 8 6 9 - 23 
Teknikprogrammet 9 10 18 7 44 
Summa 17 16 27 7 67 

 
 
Antal elever på Wilhelm Haglunds gymnasium Årskurs 
Program 1 2 3 Total 
Industri 15 25 18 58 
Summa 15 25 18 58 
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Bilaga 4 

 
 
Kontaktuppgifter till gymnasieantagningen i Uppsala 
 
Information gällande antagning av gymnasieelever från Östhammars kommun 
sköts av gymnasieantagningen i Uppsala. 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Uppsala kommun 
Gymnasieantagningen 
753 75 Uppsala 
 
Telefon:  018-727 20 50, vardag 09.00-11.00 
Fax: 018-727 23 18 
 
www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning 
 
  
 

http://www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning
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Fullmakt LBS_Håkan Stenström [tom 2018-12-31] sign - Uppsala.pdf
[Bilaga 3.2] ÅR Ljud & Bildskolan LBS AB 170630 LBS Uppsala.pdf
Bilaga 6.1 Standard ELEVHÄLSA_LBS Uppsala.pdf
Bilaga 7.1 Standard särskilt stöd LBS Uppsala.pdf
Bilaga 8.1.1 Kvalitetsrapport LBS huvudman 2016-2017 LBS Uppsala.pdf
Bilaga 8.1.2 Standard kvalitetsarbete LBS Uppsala.pdf
Bilaga 8.2 Rutin för klagomål mot utbildningen-LBS Uppsala.pdf
Bilaga 9.1 Standard LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUND_LBS Uppsala.pdf
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Ämne: Remiss Dnr: 32-2018:1138 Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB

Remiss från Skolinspektionen
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid LBS Uppsala i Uppsala
kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under maj
2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till
gymnasieskolan.
Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på
lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.
Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-
2023).

BUN 2018-04-12 Handling E5
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående


gymnasieskola
 


 


Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag. 
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till friskolor@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 


Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2019‐2020


Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uppsala kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Ljud & Bildskolan LBS AB


Organisationsnummer/personnummer
556485‐1649


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
LBS Uppsala


 
 


 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Ljud & Bildskolan LBS AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556485‐1649


Utdelningsadress Box 2121


Postnummer 403 13


Ort Göteborg


 
 


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


Lägg till bilaga


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att







verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


 


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


Kontaktperson Håkan Stenström


E‐postadress hakan.stenstrom@academedia.se


Telefon arbetet 0725‐229409


Mobil 0725‐229409


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


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


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


 
 


 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


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


Inriktning Bild och formgivning


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 15


Läsår 2 15 15 30


Läsår 3 15 15 15 45


Fullt utbyggd
verksamhet


15 15 15 45


Nationellt program Estetiska programmet


Inriktning Estetik och media


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10


Läsår 2 10 10 20


Läsår 3 10 10 10 30


Fullt utbyggd
verksamhet


10 10 10 30


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Design och produktutveckling


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 25 25


Läsår 2 25 25 50


Läsår 3 25 25 25 75


Fullt utbyggd
verksamhet


25 25 25 75


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Informations‐ och medieteknik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt







Läsår 1 15 15


Läsår 2 15 15 30


Läsår 3 15 15 15 45


Fullt utbyggd
verksamhet


15 15 15 45


Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


65 65 65 195


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2021


 


   
 


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


Huvudmannen ämnar komplettera ansökan med dessa uppgifter under mars‐april 2018


Lägg till bilaga


 
 


 


3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget


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


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


 







 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns.
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.


Lägg till bilaga


 


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


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


De aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga 3.7‐3.8. 


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


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


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


Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.


Lägg till bilaga


 


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


Vi planerar inte att få några övriga inbetalningar eller intäkter utöver skolpeng.


Lägg till bilaga







 


3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.


Kostnaderna förenade med etablering sker under månaderna före skolans start och resurser har avsatts i 
bolagets (huvudmannens) befintliga budget för innevarande år. Finansiering sker genom en gemensam 
marknads‐ och utvecklingsbudget som finns för bolaget Ljud & Bildskolan LBS AB (huvudman) och belastar 
därmed inte skolans budget. 


 


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


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


Likviditetsbudget läsår 1    


Inbetalningar Innan
skolstart


Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1


    Kommunalt bidrag
gymnasieskola


0


Lån Lån 0


Aktieägartillskott/
ägartillskott


Aktieägartillskott/
ägartillskott


0


Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0


Annan finansiering Annan finansiering 0


Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0


Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0


         


Utbetalningar ‐ innan
skolstart


  Utbetalningar ‐ läsår 1    


Utbildning och personal   Utbildning och personal    


    Skolledning     Skolledning 0


    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 0


        Övrig personal 0


    Administration     Administration 0


    Rekrytering     Rekrytering 0


          Fortbildning 0


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    


    Lokalhyra     Lokalhyra 0


    Speciallokaler     Speciallokaler 0


    Möbler     Möbler 0


    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0


    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0


Läromedel   Läromedel    


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


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


0


    Datorer     Datorer 0


Övrigt   Övrigt    


    Info och annonsering     Info och annonsering 0


        Elevhälsa 0


        Skolmåltider 0


    Försäkringar     Försäkringar 0


          Studie‐ och
    yrkesvägledning


0


        APL‐handledning 0


    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0







Finansiella poster   Finansiella poster    


    Räntor     Räntor 0


    Amorteringar     Amorteringar 0


Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0


Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 


 


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


Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag gymnasieskola


Övriga intäkter


Summa intäkter 0 0 0


       


Kostnader      


Personal      


    Skolledning


    Lärare gymnasieskola


    Övrig personal


    Administration


    Rekrytering


    Fortbildning


Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad


    Kostnader för speciallokaler


    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier


Läromedel      


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


Övrigt      


    Info och annonsering


    Elevhälsa


    Skolmåltider


    Försäkringar


    Studie‐ och yrkesvägledning


    APL‐handledning


    Övriga kostnader


Finansiella poster      


    Räntor


Avskrivningar      


    Möbler


    Datorer


    Telefon, kopiator mm


Summa kostnader 0 0 0


Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 


 


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


 
 


 







4. Lokaler
 
 


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


utbildningen ska kunna uppfyllas.


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


Verksamheten intygar att vi kommer ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet 
med utbildningen skall uppnås.
Ljud & Bildskolan LBS AB (LBS – kreativa gymnasiet) avser att starta gymnasieutbildning inom följande 
program: Teknikprogrammet och estetiska programmet. Den speciallokal som kommer behövas är sal för 
kemi och fysik. Fullt utbyggd kommer verksamheten ha ca 195 elever. Totalt behöver LBS det första året 
700 kvadratmeter, andra året 1400 kvadratmeter och fullt utbyggd det tredje året 2000 kvadratmeter  till 
lektionssalar, lokaler för administration, elevhälsa, skolbibliotek och uppehållsrum.


Ljud & Bildskolan LBS AB har för avsikt att lokalisera skolan i Akademiska Hus lokaler på 
Lägerhyddsvägen 2 i Uppsala. 


 


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


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


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.


Idrott och hälsa
För idrottsundervisningen och övriga inslag av idrotts‐ och friluftsaktiviteter på utbildningen kommer skolan 
att hitta lämpliga hyreslösningar för lokaler som ger möjlighet till en varierad och bred idrottsundervisning 
utifrån kunskapskraven i ämnet och utbildningens övergripande mål, samt att undervisningen förmår väcka 
elevernas intresse och bidra till en sund och aktiv livsstil utanför skolan.


I huvudsak kommer skolan boka ändamålsenliga lokaler via lokalbokningen i Uppsala kommun för 
kommunens alla idrottshallar och anläggningar. Det gäller idrottshallar, tid i ishall och simhall samt 
utomhusarenor. Detta kommer att kompletteras med bokningar i andra idrottslokaler, exempelvis Friskis & 
svettis eller Fitness24seven. 


För utomhusaktiviteter kommer skolan nyttja friluftsområden i närheten av staden.


Skolan kommer att köpa all den utrustning som behövs och som inte ingår i hyran av hallarna. Utrustning
såsom litteratur och HLR‐utrustning m.m. som behövs för den del av idrottsundervisningen som kommer att 
genomföras i skolans lokaler kommer också att köpas in till skolan.


Naturvetenskapliga ämnen
Från och med skolans tredje verksamhetsår kommer skolan att inrätta en kemisal inklusive nödvändig
utrustning för undervisning på teknikprogrammet som skolan avser att bedriva.


Laborationssalen för kemi/fysik/naturkunskap kommer att följa den typrumsbeskrivning framtagen för
verksamheter inom företaget och som uppfyller krav och riktlinjer för inomhusklimat, ljudnivåer, ventilation,
temperatur och belysning. Utöver dessa kommer installationer i form av förberedelse för helkroppsdusch,
ögondusch och vask att finnas. Ventilationen kommer att förstärkas (bland annat genom egenventilation för
dragskåp) och elkravet på 3‐fas 32 ampere kommer att vara uppfyllt.


Erforderlig skyddsutrustning kommer också att finnas, bland annat i form av skyddsglasögon, skyddskläder,
skyddshandskar och brandskyddsutrustning. Varningsetiketter för hälsofara/hälsovådlig/akut
toxicitet/frätande/miljöfarligt/brandfarligt/oxiderande m.m. kommer att finnas i
lokalen


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram


 


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


Skolbiblioteksverksamheten kommer att organiseras utifrån tre grunddelar. En del kommer att omfatta
stadsbibliotekens unika utbud samt erbjudande av föreläsningar kring bibliotekskunskap och sökteknik av
olika slag ‐ både modern och äldre teknik.







En annan del omfattar litteratursamling på skolan med både gängse biblioteksutbud samt fördjupat utbud
av litteratur inom de ämnen och kurser som ges inom de program och inriktningar som finns på
skolan.


En tredje del omfattar en samling informationssökningsresurser på skolan.
I den del av skolbiblioteksverksamheten som kommer att finnas tillgänglig på skolan kommer det att finnas 
tillgång till en bred samling referenslitteratur; skönlitteratur på svenska, engelska samt tidskrifter. 


Det kommer även finnas tillgång till elektroniska databaser för informationssökning av olika slag, till exempel 
Mediearkivet, Nationalencyklopedin och UR.


Det kommer inom skolbiblioteksverksamheten också att finnas tillgång till utrymmen för studier och
förkovring.


Skolbiblioteksverksamheten på skolan kommer att upprättas i samband med att skolans lokaler,
undervisningsmaterial, teknik m.m. i övrigt ställs iordning inför läsårsstarten. Biblioteket beräknas vara
brukbart i september månad samma år som skolan startar, och kommer därefter succesivt att
byggas ut i takt med att skolans kursutbud ökar t o m år 3, samt löpande vartefter nyutgivningar görs.
Skolan kommer att följa de riktlinjer kring skolbiblioteksverksamheten som Skolinspektionen och Skolverket 
ger.


Skolbiblioteksverksamheten kommer att användas i undervisningen i samtliga ämnen. I den
undervisningsplan som upprättas för varje kursgrupp kommer varje lärare att ge en beskrivning av hur
läromedel och skolbiblioteksverksamheten planeras att användas som verktyg i undervisningen för att
nå kursens kunskapskrav. Där kommer varje lärare även att redogöra för på vilket sätt de inom ramen för
undervisningen tränar eleverna att använda bok‐ och bibliotekskunskap och teknik för kunskapssökande,
källkritik, vetenskaplighet, kommunikation, skapande och lärande


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
 
  


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


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


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


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


 


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


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal


personer
Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


8 5 14 10 19 15 19 15
 
Antal elever per lärare, läsår 1 13
Antal elever per lärare, läsår 2 13
Antal elever per lärare, läsår 3 13
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 13


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna kommer att i första hand organiseras runt respektive program i två programlag.
Gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma kurser kommer då det är möjligt att samläsas
inom programmen.


 
 


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


Administratör, IT‐tekniker, vaktmästare, personal elevhälsa och studie‐och yrkesvägledning


 
 


 







6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 


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


Eleverna kommer genom elevhälsan att ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt
specialpedagog och/eller specialpedagogisk kompetens (stödsamordnare).


Eleverna kommer att få tillgång till elevhälsa på skolan via såväl anställd personal som genom kontrakterad
kompetens. Skolsköterska kommer att anställas och ingå i huvudmannens skolsköterskeorganisation, vars
arbete leds och kvalitetssäkras av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA). Skolläkare för skolans
skolhälsovård kommer att kontrakteras på orten. Även skolpsykolog kommer att kontrakteras på orten.


Specialpedagogisk kompetens och kurator kommer att anställas av skolan från skolstart.


Elevhälsan på skolan kommer att utgå från grundsatsen “människor som mår bra, lär bra”. Elevhälsan
kommer därför utformas för att tydligt bidra till elevernas förmåga att tillgodogöra sig de kunskaper,
förmågor och värden som målen för utbildningen tar fasta på. Detta genom att vara en aktiv och integrerad
funktion i verksamheten som samverkar med lärare och övrig pedagogisk personal kring elevernas utvecklin…


Elevhälsan kommer dessutom att tillsammans med lärare arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket bl 
a
innebär att de kommer att arbeta med uppgifter som rör elevernas studiemiljö, närvarofrämjande insatser,
vara nyckelfunktion i skolans undervisning om tobak, alkohol, narkotika samt sex‐ och samlevnad, hälsa och
friskvård, arbeta med krisförberedelse och krishantering samt arbeta kring elever med skyddad identitet. I
dessa förebyggande och hälsofrämjande insatser deltar hela elevhälsan, d v s samtliga kompetenser, i
planering och genomförande utifrån identifierade behov på skolan och utifrån kompetens.


Elevhälsan kommer även vara delaktig i skolans likabehandlings‐ och värdegrundsarbete, i arbetet kring
särskilt stöd och åtgärdsprogram, studieteknik och delta i skolans systematiska kvalitetsarbete.


Elevhälsan kommer att fungera stödjande och rådgivande för lärare, klassföreståndare och rektor, och
kommer även att ha ett särskilt ansvar för att skapa och upprätthålla klara kontaktvägar och goda
samverkansformer med socialtjänst, öppenvård, BUP, m.m. på orten.
Elevhälsans organisation och arbete på skolorna beskrivs mer i detalj i huvudmannens standard kring
elevhälsa, bilaga 6.1


 


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


Skolan kommer, i enlighet med 2 kap. 29 § samt 30 § Skollagen (2010:800), tillse att eleverna, kopplat till
deras behov, har tillgång till personal med studie‐ och yrkesvägledningskompetens i frågor gällande deras
framtida yrkes‐ eller studieval. Då elevernas behov styr kommer organisationen för studie‐ och
yrkesvägledning att sättas av rektor för enheten (dock minst med en total omfattning av 4‐6 timmar per elev
och läsår).


Alla elever kommer dock att erbjudas information kring examen, vidare studier och information om
individuella val kopplat till kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet eller kurser som krävs för
särskilda studievägar på universitet eller högskolor.


I vår standard kring elevhälsa (se bilaga 6.1) har vi även lagt till studie‐ och yrkesvägledaren som en naturlig
del för att säkerställa att elevernas behov av vägledning tillgodoses.


 
 


 


7. Elevens utveckling mot målen
 
 


7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd







‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.


Om det framkommer att en elev vid skolan riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås,
kommer skolan att ha klara rutiner för att sätta in relevanta extra anpassningar samt om detta inte räcker
utreda elevens behov av särskilt stöd (se bilaga 7.1 Standard för arbete kring särskilt stöd).


Steg 1: Om det framkommer genom undervisning, resultat på prov, information från elev, övriga lärare,
elevens vårdnadshavare eller på annat sätt att en elev befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås så åligger det varje lärare att direkt ge eleven stöd i form utav extra anpassningar. Stöd i det arbetet
kan lärare söka hos elevhälsan, kollegor eller skolledning.


Steg 2: Om det befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås trots de extra
anpassningar som gjorts ska detta anmälas till rektor, som tar med sig anmälan till skolans veckovisa
uppföljningskonferens. (All personal berörs av anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 8 § skollagen.)


Steg 3: Steg 3 innebär att studiesituationen för de elever som anmälts till rektor utreds av skolans
stödsamordnare med specialpedagogisk kompetens i samråd med elevhälsan. Utredningen ska göras
skyndsamt och eleven och elevens vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att bidra med information.
Utifrån behov involveras även övrig kompetens från elevhälsan i utredningen.


Steg 4: Utifrån vad som framkommer i utredningen, fattar rektorn beslut om huruvida åtgärdsprogram ska
upprättas eller ej. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd fattar rektorn beslut om att ett
åtgärdsprogram ska upprättas för eleven. Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd
fattar rektorn beslut om att åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Elev och vårdnadshavare informeras i
samband med beslutet om vad beslutet blir och hur de kan överklaga det beslutet.


Steg 5: Om rektor beslutat om att åtgärdsprogram ska utarbetas så ska det utarbetas så att det tydligt
framgår vilka behov som utredningen klarlagt att eleven har, hur skolan ska tillgodose dessa samt hur och
när åtgärderna ska följas upp och utvärderas för att vid behov revidera eller avsluta åtgärdsprogrammet.
Eleven och elevens vårdnadshavare kommer då att ges ytterligare möjlighet att medverka. När
åtgärdsprogrammet är upprättat kommer även åtgärdsprogrammet att beslutas av rektorn. Även i samband
med detta beslut informeras elev och vårdnadshavare om att de kan överklaga åtgärdsprogrammet.


Steg 6: När åtgärdsprogram beslutats så kommer rektor tillse att åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp
och utvärderas. Då informeras berörd personal om åtgärdsprogrammet så att berörd personal kan 
genomföra åtgärderna som beslutats i åtgärdsprogrammet. Då stödinsatserna i huvudsak ska ske inom 
ramen för undervisningen ansvarar undervisande lärare för genomförandet av åtgärderna. Rektorn ansvarar 
för att programmet följs upp, utvärderas och vid behov görs en ny utredning av stödsamordnaren med
specialpedagogisk kompetens och/eller ett nytt åtgärdsprogram tas fram.
De åtgärder som preciseras i åtgärdsprogrammet kommer i första hand att utgå från ett inkluderande
arbetssätt där undervisningens upplägg, metoder och innehåll anpassas efter elevens behov.
Utredningarna och de upprättade åtgärdsprogrammen sammanställs även statistiskt för att bilda underlag
till skolans systematiska kvalitetsarbete.


Rektor ansvarar för att all originaldokumentation förvaras tryggt och säkert.


Rutinerna kring utredning av behov av särskilt stöd och arbete med åtgärdsprogram beskrivs mera ingående i
huvudmannens standard för arbete kring särskilt stöd (bilaga 7.1). Där framgår även hur elevhälsan ingår i
arbetet, att skolan ska ha en stödsamordnande funktion som utreder elevens behov och bereder
åtgärdsprogram inför rektors beslut och stöttar lärare i undervisningssituationen samt att det vid skolan ska
finnas veckovisa uppföljningskonferenser där arbetet med elever i behov av särskilt stöd stäms av.


 
 


8. Kvalitet och inflytande
 


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


Huvudmannen ansvarar för att på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen i enlighet med 4 kap 3 § skollagen. Huvudmannen kommer att följa en läsårsbaserad
process för det systematiska kvalitetsarbetet som är gemensam för huvudmannens alla skolenheter. Den
omfattar bland annat begreppsapparat, ansvar och principer i kvalitetsarbetet, uppföljning av uppgifter
utifrån gemensamma definitioner och mätpunkter, särskilda aktiviteter och tidsplan för arbetet samt principer 
för dokumentation. Processen gör det möjligt för huvudmannen att både säkerställa, följa och på olika sätt 
stödja skolenheternas utveckling och förmåga att ge eleverna en utbildning av hög kvalitet. Genom en 
gemensam övergripande process ges även goda möjligheter för de professionella att utbyta erfarenheter och 
jämföra insatser och utfall.


De fasta formerna för det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs tydligast i huvudmannens standard kring
systematiskt kvalitetsarbete, bilaga 8.1.2.


Huvudmannen kommer utifrån den definierade processen löpande att följa skolornas arbete och uppgifterna
på både enhets‐ och huvudmannanivå, och utifrån utfallet planera och genomföra
huvudmannagemensamma och enhetsspecifika insatser där måluppfyllelsen är låg eller kvaliteten på annat







sätt riskeras eller rent av brister. Exempel på insatser är utbildning och handledning av olika slag, strategistöd
samt personalrelaterade insatser och åtgärder.
Huvudmannen kommer även regelbundet att uppmärksamma och sprida goda exempel och viktiga
erfarenheter mellan skolorna genom enhetsspecifika och verksamhetsgemensamma kvalitetsrapporter (1
gång per år) och fasta punkter på rektorsmöten och ‐konferenser.
Se även huvudmannens kvalitetsrapport för 2016/2017 för dokumentation av det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, bilaga 8.1.1


Rektor ansvarar för att på enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen i enlighet med 4 kap 4‐6 §§ skollagen. Grunden i kvalitetsarbetet kommer att bygga på
delaktighet, samverkan och ett processorienterat arbetssätt mot gemensamma mål med utgångspunkt i
läroplanen.


Varje läsår kommer arbetet att utgå från en lägesbedömning och avslutas med resultatutvärdering.
Däremellan kommer arbetet mot målen regelbundet att följas upp och dokumenteras. Denna dokumentation
bildar sedan underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då nya utvecklingsområden i behov av insatser
för ökad måluppfyllelse identifieras. Lägesbedömningen, uppföljningen och resultatutvärderingen kommer 
att
göras ur flera perspektiv och i flera forum. Hos skolledning, lärarlag, elevhälsa, arbetsgrupper, elevråd och
klasser.


Arbetsprocessen ska syfta till att bidra till en systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande att man på
skolan gör rätt saker. Samtidigt ska processen ge utrymme för att uppmärksamma sådant som sker spontant
på skolan med målen i fokus.


Kvalitetsarbetet kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt under läsåret enligt ett huvudgemensamt
kvalitetsårshjul (se bilaga 8.1.3), samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna kommer att vara
skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, elev‐ och medarbetarenkäter samt resultat i form av betyg
och prognoser. I januari månad ägnas också en dag till gemensam halvtidsutvärdering där man tillsammans
går igenom resultat i relation till uppsatta mål.


Mot slutet av våren kommer ca en vecka att ägnas åt utvärderingsseminarier. Då kommer elevrådet, lärarna
och skolledningen att träffas för att diskutera och analysera skolans samlade resultat och kvalitetsutveckling
ur olika perspektiv. All dokumentation från årets insatser och projekt kommer då gås igenom. Särskilt kommer 
resultatet av de utvecklingsområden som identifierats under läsåret att analyseras.


Skolans resultat kommer slutligen att presenteras och diskuteras i den kvalitetsrapport som kommer att
färdigställas i slutet av september varje läsår. Utifrån skolans totala måluppfyllelse kommer då ett antal nya
utvecklingsområden att identifieras inför det kommande läsåret. Hur arbetet med dessa utvecklingsområden
ska ske kommer att preciseras efterföljande läsårs arbetsplan, som upprättas i augusti i samband med
läsårsstart.


För uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen med avseende på den funktionella kvaliteten (d.v.s.
målen i läroplanen) kommer rektor bland annat att använda sig av underlag för betygsprognoser/betyg;
andel elever behöriga till vidare studier; andel godkända betyg samt högre betyg; genomsnittlig 
betygspoäng
för avgångselever; nationella provresultat i relation till satta betyg; lärarskattningar; fullföljnadsgrad m.m.
För uppföljning och utvärdering med avseende på den instrumentella kvaliteten (d.v.s. skolans förmåga att
svara mot författningskraven och riktlinjerna läroplanen) kommer rektor bland annat att använda sig av
underlag från; elevenkäter; undervisningsutvärderingar; lärarskattningar; huvudmannens interna
granskningar m.m.


 


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


Inom LBS har huvudmannen en nedtecknad rutin för klagomål (se bilaga 8.2) av den framgår bl a följande:


En elev eller vårdnadshavare som har ett klagomål ska kunna lämna det till vem som helst i personalen som
eleven känner förtroende för eller till huvudmannen. Den i personalen som mottar ett muntligt klagomål ska
fråga eleven eller vårdnadshavaren om denne vill uppge namn eller vara anonym samt erbjuda eleven att
själv lämna ett skriftligt klagomål, i första hand till rektor. Den som lämnar ett klagomål ska också informeras
om att samtliga klagomål utreds.


Om ett klagomål lämnas till någon av skolans personal som inte är rektor ska klagomålet omgående
överlämnas till rektor. Har klagomålet lämnats muntligen ska den som mottagit klagomålet nedteckna
klagomålet och lämna skrivelsen till rektor.


Ett meddelande ska lämnas till klagande som valt att lämna kontaktuppgifter om att rektor, eller
huvudmannen, mottagit klagomålet. Den elev eller vårdnadshavare som valt att lämna namn och
kontaktuppgifter ska få information om att utredning görs samt att utredningen ska göras skyndsamt.


Klagomål som ska överlämnas till huvudmannen skickas via e‐post till klagomal@lbs.se.


Om huvudmannen gör utredningen ska rektor såväl som den klagande informeras om resultatet och de
åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningen resultat.
Samtliga klagomål och utredningar ska arkiveras. Huvudmannen och rektor ska ha regelbunden avstämning
angående klagomål.


Information om denna rutin kommer att ges skriftligt och muntligt till såväl elever som vårdnadshavare i
samband med skolstart och föräldramöten. Den finns även beskriven på skolans hemsida www.lbs.se under
fliken "Om LBS".


 


8.3 Inflytande och samråd







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


Elevernas inflytande över utbildningen kommer att vara en central utgångspunkt för skolans verksamhet. Det
kommer att omfatta möjligheten för varje elev att påverka utbildningen både i sin helhet och i dess delar. En
given utgångspunkt i allt arbete med elevinflytande kommer att vara att hos eleverna bidra till positiva
erfarenheter av personligt ansvarstagande för både sin egen utbildning och studiesituation och för
studiemiljön i stort.


För att varje elev ska kunna påverka utbildningen och undervisningen ges alla elever information om skolan
och utbildningen samt elevernas rättigheter och ansvar, både när de börjar på skolan och löpande under
utbildningens gång.


I varje kurs som eleverna påbörjar kommer läraren även att gå igenom och förklara kursens centrala innehåll
och kunskapskrav och ge exempel på olika arbetsformer. Inom ramen för varje kurs kommer läraren
tillsammans med eleverna planera undervisningens innehåll och upplägg. Under kursens gång kommer lärare
och elever tillsammans även utvärdera undervisningen (i november resp. mars) och justera arbetsformerna
efter behov. Hur väl skolan och lärarna lyckas med elevinflytandet följs också upp av rektor och huvudman 
via dessa undervisningsutvärderingar samt i en större elevenkät som genomförs i januari varje läsår.


Ordningsregler som är specifika för undervisningen i särskilda kurser kommer också att tas fram i samråd med 
de elever som berörs. (Ordningsregler för skolan behandlas i övrigt via forum för samråd, se nedan)
Varje elev kommer även att med den individuella studieplanen som grund ges inflytande över sin utbildning i
samband med terminsvisa utvecklingssamtal och även ges tillfälle till inflytande genom informations‐ och
vägledningssamtal med studievägledare.


Eleverna vid skolan kommer att ha en rad forum för samråd där de kan utöva direkt inflytande över
utbildningen:


Elevråd:
På skolan kommer det att finnas ett elevråd som träffas en gång i månaden. Elevrådet kommer att organisera
sig med stöd och utbildning av skolans elevrådssamordnare och ska arbeta så som det, i enlighet med
demokratiska arbetsformer, lämpar sig bäst – i utskott, kommittéer, arbetsgrupper m.m.
Elevrådsordförande, sekreterare och ledamöter kommer att väljas och dessa ska arbeta i linje med det
uppdrag som respektive roll innebär. Även elevskyddsombudet kommer att delta vid elevrådsmötena.


Klassråd:
Varje klass kommer att utse elevrådsrepresentanter som med stöd av klassens mentor ansvarar för att
varannan vecka hålla klassråd med sin klass. Klassrådet kommer att syfta till att lyfta frågor som rör
utbildningen och arbetsmiljön, såväl den psykosociala som den fysiska.


Utvärderingsseminarier:
Eleverna kommer att ges möjlighet och uppmuntras till att delta i skolans utvärderingsseminarier, som
genomförs mot slutet av varje läsår för att följa upp och utvärdera hela skolans kvalitet för att identifiera
utvecklingsområden i det fortsatta kvalitetsarbetet.


Arbetsmiljögrupp:
Eleverna på skolan kommer att företrädas av ett elevskyddsombud. Elevskyddsombudet kommer att ges
utbildning i sitt uppdrag och i formerna för skolans systematiska arbetsmiljöarbete. Elevskyddsombudet
kommer tillsammans med rektor och skolans skyddsombud att delta vid de skyddsronder som kontinuerligt
genomförs inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt utgöra en länk mellan elevrådet och
arbetsmiljögruppen i frågor som rör den psykosociala och fysiska arbetsmiljön på skolan.


Likabehandlings‐ och värdegrundsgrupp:
Inom ramen för skolas likabehandlings‐ och värdegrundsarbete kommer det finnas en likabehandlings‐ och
värdegrundsgrupp bestående av rektor, skolans likabehandlings‐ och värdegrundssamordnare samt elever
från olika årskurser. Denna grupp ska bedriva ett gemensamt arbete kring upprättande av skolans samlade
plandokument inkl. likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Alla elever som visar intresse
av området kommer att ges möjlighet att delta.


 
 


9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 


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


På samtliga skolenheter inom LBS fokuseras arbetet på att framförallt vara främjande och förebyggande för
att i största möjliga mån undvika att elever blir utsatta för kränkande behandling. Det görs bl a genom att
samtliga medarbetare har en skyldighet att snabbt uppmärksamma och anmäla sådant som sker som kan
uppfattas som kränkande till skolans rektor. Vidare ska samtliga lärare i de undervisningsplaner som görs
inför varje läsår även redovisa hur de arbetar med olika frågor kring demokrati, normer och värden och
likabehandlings‐ och värdegrundsfrågor. Detta vävs in i undervisningen för att förbättra elevernas förståelse
för dessa frågor.







För att finna ett bra förebyggande och främjande arbete utses dessutom på samtliga skolor en
Likabehandlings‐ och värdegrundssamordnare som i samarbete med rektor ansvarar för att samordna 
arbetet med dessa frågor på skolan. Denne arbetar bl a med att ha en elevgrupp knuten till sig (en s k LoV‐
grupp) och dessa arbetar både med att upptäcka sådant som är kränkande i skolvardagen men har 
framförallt en uppgift att i samarbete med alla elever verka förebyggande och främjande genom att t ex 
ordna olika aktiviteter med främjande syfte. Denna elevgrupp deltar också i analysen av den årliga 
Likabehandlings‐ och värdegrundsenkät som genomförs i november varje år samt är med och utformar de 
åtgärder och övriga insatser som dokumenteras i den plan mot kränkande behandling som upprättas en 
gång per år.


Samtliga skolenheter ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och
elever enligt 6 kap 6 § Skollagen (2010:800). Att detta görs säkerställs av huvudmannen genom
kvalitetssäkring av skolornas plan mot kränkande behandling (utifrån kraven i författningarna samt
huvudmannagemensamma riktlinjer) och årliga huvudmannagemensamma kartläggningar
(Likabehandlings‐ och värdegrundsenkätenkät).


Också de anmälningar om kränkande behandling som inkommer från skolenheterna under kalenderåret
ligger till grund för huvudmannens förebyggande och förhindrande arbete mot kränkande behandling
genom de handlingsplaner som tas fram i samband med utredning av dessa. (Se vidare standard för
likabehandlings‐ och värdegrundsarbete Bilaga 9.1).


Såväl resultatet av kvalitetssäkringen av plandokumenten (likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och 
plan mot kränkande behandling) som genomförda kartläggningar och utredningar av anmälningar om 
kränkande behandling ligger sedan till grund för analys på huvudmannanivå.


Utifrån denna analys gör huvudmannen en samlad bedömning av vilka övergripande insatser som behöver
göras på huvudmannanivå för att säkerställa att samtliga skolor arbetar målinriktat för att förebygga och
förhindra kränkande behandling.


 


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


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


Huvudmannen kommer att se till att skolan bedriver ett aktivt arbete för att främja likabehandling och
motverka trakasserier och kränkande behandling,
och att personalen på skolorna agerar i linje med de skyldigheter som anges i skol‐ och diskrimineringslag.
Huvudmannen kommer även att ange riktlinjer för arbetet genom huvudmannens standard för
likabehandlings‐ och värdegrundsarbete (se bilaga 9.1)


Rutinen för att anmäla, utreda och vidta åtgärder beskrivs i huvudmannens rutin vid kränkande behandling
(se bilaga 9.2)


Den går i korthet ut på följande:
Elever som själva upplever eller märker att någon annan elev utsätts för någon form av kränkning på skolan
ska kontakta en vuxen på skolan som eleven har förtroende för. Den ur personalen (lärare eller övrig
personal) som tar emot elevens berättelse eller uppmärksammar kränkningar på annat sätt är
ansvariga och skyldiga att anmäla detta till rektor.


I varje situation där kränkningar förekommit på skolenheten är det rektors ansvar och skyldighet att göra en
anmälan till huvudmannen. Denna anmälan kommer att innehålla utförlig information om händelsen, vilka
som varit inblandade, när det inträffade och när anmälan togs emot. Utifrån denna information gör
huvudmannen tillsammans med rektor och enhetens likabehandlings‐ och värdegrundssamordnare
skyndsamt en utredning kring de aktuella kränkningarna/trakasserierna för att identifiera vilken typ av
kränkningar som förekommit samt ställer kontrollfrågor utifrån regelverket.


När man från huvudmannens sida bildat sig en klar uppfattning om situationen fattas beslut om åtgärder i
ett handlingsprogram. Detta följs upp, utvärderas och revideras så länge situationen inte är löst.
Handlingsplanen specificerar åtgärder för att komma tillrätta med den aktuella situationen samt
vilka åtgärder skolan bör vidta för att förhindra att liknande situationer uppstår igen.


Samtliga utredningar dokumenteras och sammanställs för att ligga till grund för den kartläggning som både
huvudmannen och den enskilda skolenheten gör inför upprättandet av skolans samlade plandokument
omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan/plan mot diskriminering.


 


9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen.


Skolans värdegrund, så som den formuleras i skollag och läroplan, kommer att genomsyra både skolans
verksamhet i stort såväl som undervisningen specifikt. Konkret innebär det på undervisningsnivå att varje
lärare i sina undervisningsplaner för respektive kursgrupp planerar hur undervisningen ska utformas utifrån
både målen och riktlinjerna inom Normer och värden (2.2) samt demokratimålen och ‐riktlinjerna inom
Kunskaper (2.1) i läroplanen och de främjande, motverkande och åtgärdande insatserna som skolan
identifierat i skolans samlade plandokument (omfattande både plan mot kränkande behandling och
likabehandlingsplan). Detta gäller alltså alla ämnen och ger rektor, värdegrundssamordnare, kollegor och
även huvudmannen möjlighet att få en bild av hur eleverna tränas utifrån värdegrunds‐ och demokratimålen
inom ramen för undervisningen.


Skolan kommer också att, likt övriga skolor som huvudmannen ansvarar för, genomföra







undervisningsutvärderingar under höst‐ och vårtermin där eleverna återkopplar på hur läraren förmår
efterleva de riktlinjer som är kopplade till de olika målområdena, bland annat värdegrundsperspektivet. På 
skolnivå innebär det övergripande aktiviteter som beslutas inom ramen för skolans arbetsgrupp för 
likabehandling‐ och värdegrundsfrågor.


Exempel på aktiviteter både inom undervisningen och på skolnivå är värdegrundsövningar av olika slag,
deliberativa övningar, terminologiövningar och andra övningar som tränar elevernas värdegrundskompetens
och normkritiska förmåga samt utbildningar. Det kan också innebära att ett värdegrundstema integreras i
övningar som tränar eleverna i något område som själva undervisningsämnena berör (t ex rapportskrivning i
svenskundervisningen med ämnet ”solidaritet i vardagen”).


Se även rutiner kring skolans likabehandlings‐ och värdegrundsarbete kopplat till skollagen 6 kap och
diskrimineringslagens 1‐3 kap i bilaga 9.1 samt avsnitt 5:5 i bilaga 8.1.2 (Standard för systematiskt
kvalitetsarbete) om innehåll i undervisningsplan samt undervisningsutvärdering i bilaga 9.3


 
 


 


10. Gymnasieskola
 
 


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


Undervisningens organisation:
Rektor ansvarar för att utbildningen bedrivs som heltidsstudier och att eleverna får de undervisningstimmar 
de enligt 16 kap 18 § är garanterade. Lärarnas undervisning kommer att utgå från rådande styrdokument 
och organiseras utifrån att alla elever ska nå målen för utbildningen.


Undervisningen kommer att utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bland annat genom det 
systematiska kvalitetsarbetet i samband med analys av måluppfyllelse, val av lämpliga metoder och
uppföljning. 


För att säkerställa en undervisning som utvecklar och stärker eleverna socialt, professionellt och individuellt 
kommer det vid rekrytering av lärare att säkerställas att det finns ett tydligt engagemang för
kunskapsutveckling och lärande kopplat till forskning om framgångsrik pedagogik, samt en
uppfattning om att undervisningen behöver innehålla en variation av arbetssätt för att varje elev ska 
utveckla de kunskaper, färdigheter och värden som målen för utbildningen tar fasta på och utöver detta 
utvecklas så långt som möjligt.


Undervisningens arbetsformer:
Undervisningen kommer att utgå från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta och utveckla de
kunskaper, färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål. Undervisningens
arbetsformer kommer att planeras så att de främjar alla elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. En viktig utgångspunkt i all undervisning blir att den, oavsett ämne, i sina arbetsformer 
kommer att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Varje lärare kommer i sin undervisning att 
använda arbetsformer som tar hänsyn elevernas individuella förutsättningar, erfarenheter, drivkrafter och 
intressen så att de utvecklas så långt som möjligt. En given utgångspunkt är att vid både planeringen och 
genomförandet av undervisningen uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. Utbildningen i sin helhet och undervisningen i synnerhet, oavsett ämne, syftar också till att 
främja varje elevs allsidiga personliga utveckling till en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande 
individ och medborgare.


Oavsett vilket program en elev läser läggs under första året grunden för utbildningen.
Gymnasiegemensamma ämnen kommer att varvas med breda och grundläggande programgemensamma
karaktärsämneskurser och inriktningskurser (gäller ES) i den utbildning som eleverna läser. Eleverna kommer 
att få lära sig att hantera verktyg och centrala begrepp och får en bred orientering inom ramen för 
utbildningens område.


Andra året tar fasta på fördjupning. Studiebesök och kontakt med arbets‐ och samhällslivet kopplat till
respektive program kommer att vara viktiga inslag.


Tredje året bygger på att låta eleverna pröva sina kunskaper och förmågor och därigenom utveckla och
fördjupa desamma. Gymnasiearbetet blir ett viktigt inslag under hela tredje året. Kontakterna med bransch, 
högskolor och universitet med betydelse för utbildningens område intensifieras även
under detta år. Undervisningen kommer i övrigt att utgå från och riktas mot det program och den inriktning 
som den är del av. Samband och helhet blir dock bärande värden i alla program, liksom samverkan och 
delaktighet. Centralt blir även det pedagogiska perspektiv som tar vara på erfarenheter och erkänner både 
lyckanden och misslyckanden som utvecklande i lärprocessen. Detta ligger i linje med den typ av kreativa 







utbildningar som skolan bedriver – innovativa förmågor fordrar att misslyckanden tillmäts betydelse. Detta 
sätt att arbeta kommer sin tur att kräva arbetsformer som tar fasta på att skapa trygga grupper och 
förtroendefulla relationer där respekt för människors lika rätt att vara olika uttrycks och tas till vara. Genom 
en inställning till lärande som innebär att man måste våga pröva och våga misslyckas för att komma framåt, 
ska utbildningen utgöra en god bas för den som vill arbeta strategiskt,
praktiskt och kreativt inom kreativa områden på både nya och traditionella områden.


Arbetsformerna i undervisningen kommer alltså att ta fasta på flexibilitet, tradition och variation – med
betoning på trygghet och struktur under första året, variation under andra året respektive flexibilitet och
utmaning under elevernas tredje och sista år på utbildningen. Undervisningen kommer att planeras av
eleverna och undervisande lärare tillsammans och kommer att ske genom traditionell klassrumsundervisning, 
workshops, seminarier, arbete i projektform, studiebesök, temadagar, temaveckor, exkursioner m.m. beroende 
på ämnets och programmets karaktär och elevernas behov.
Grundläggande i LBS alla program är vidare kreativ produktion, vilket även kommer att karakterisera
undervisningens arbetsformer. Undervisningen kommer därför att ha en tydlig kombination av teori
förankrad i kreativt arbete och praktisk, kreativ produktion. Det är i linje med den här utgångspunkten
som arbete med arbetsprover, utställning och projektrapportering kommer att vara centrala inslag i
undervisningen för att förbereda eleverna inför det strukturerade tillvägagångssätt som både den
akademiska och kreativa banan kräver.


Centralt i undervisningens arbetsformer blir att eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ på riktiga grunder. Eleverna kommer i linje med 
ovan särskilt att öva sig i att se normerande mönster och uttryck och anlägga ett etiskt
perspektiv som konsumenter såväl som producenter av kunskap och information.


Diskussion och dialog om lärande och kunskapsbegrepp kommer att ske löpande mellan såväl elever och
lärare och inom arbetslaget som med omvärld och externa kontakter – vad som, inom ramarna för de
program som skolan bedriver, är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap kommer att vara naturliga utgångspunkter i dessa
diskussioner.


Vid full utbyggd verksamhet är skolan inte en mindre skolenhet


 


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


termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 


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


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


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


 


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


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


 
 


11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


 


11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


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


 







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


Infoga program


 
 


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


 


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


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


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


 


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


 


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


Lägg till bilaga


 
 


12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


Fullmakt för Håkan Stenström är undertecknad av firmatecknare Jimmy Kjellström och Jens Eriksson 


 
 


12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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1. REGELVERKET FÖR SKOLANS ARBETE KRING ELEVERS 
HÄLSA OCH VÄLMÅENDE   


Nedan framgår vad författningarna säger om vårt ansvar för elevers välmående och säkerhet. 


 


1.1 ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN 


Elevhälsan regleras i skollagens 2 kap 25-28 §§. För verksamhetens elever ska det alltså 
finnas en elevhälsa på skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. På enheterna ska elevhälsan också omfatta den 
studievägledning som stadgas i samma kapitel 29-30§§ så att elevernas behov av vägledning 
inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.1 Även elever som 
avser att påbörja en utbildning på skolan ska ha tillgång till sådan vägledning. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. 


För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med 
specialpedagogisk kompetens. 


 


1.2 ELEVHÄLSAN I LÄROPLANEN 


I läroplanen framgår, som ett av kunskapsmålen, att varje elev ska ha kunskaper om 
förutsättningarna för en god hälsa. Läroplanen förtydligar vidare rektorns ansvar kring att 
eleverna får kunskaper om sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika 
och andra droger (ANT). 


 


1.3 REGELVERKET KRING SKOLANS ARBETE MOT ALKOHOL, 
NARKOTIKA OCH TOBAK (ANT) 


Det finns flera lagar och bestämmelser som, jämte läroplanen, talar om vilket ansvar skolan 
har för att förebygga, motverka och ingripa vid elevers missbruk av narkotika, tobak, alkohol 
och andra liknande preparat. 


Narkotikastrafflagen (1968:64) reglerar straff för uppsåtlig hantering av narkotika. Av 1§ 
framgår vad som menas med narkotikabrott: Att olovligen överlåta narkotika; framställa 
narkotika som är avsedd för missbruk; förvärva narkotika i överlåtelsesyfte; anskaffa, 
bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta annan sådan befattning med narkotika som 
inte är avsedd för eget bruk; bjuda ut narkotika till försäljning, förvara eller befordra vederlag 
för narkotika, förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller företa någon annan sådan 


                                                   


1 Det finns inget lagkrav på att elevhälsan ska omfatta studie- och yrkesvägledning. 
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åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel; inneha, bruka eller ta annan 
befattning med narkotika. 


Av regeringsformen 2 kap. 6§ framgår att varje medborgare gentemot det allmänna är 
skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Den enskildes fri- och rättigheter som 
begränsas genom annan lag kan alltså inte tillämpas för att tvångsvis genomföra urinprov på 
elev för att spåra narkotika. 


Av tobakslagen (SFS 1993:581) 2§ framgår vidare att det är förbjudet att röka i 
gymnasieskolors lokaler eller på skolgårdarna. Det saknar betydelse om skolverksamheten 
pågår vid tidpunkten för rökning, det vill säga på kvällar, helger och lov. 


Enligt FN:s konvention om barns rättigheter (33 artikeln) är Sverige, och därmed skolan, 
skyldig att skydda barn från olaglig användning av narkotika.  


Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att skolan ska ha en riskfri arbetsmiljö och att 
skolan är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bland annat orsakat av alkohol, 
narkotika och tobak. Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 2§ stadgar vidare skolans 
skyldighet att omedelbart anmäla om händelser och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv 
eller hälsa till Arbetsmiljöverket, till exempel narkotikamissbruk. 


Skollagens portalparagraf 1 kap 4§ framhåller att utbildningen ska syfta till att eleverna ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. […] Utbildningen syftar också till att i 
samarbete med hemmen främja elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 


Skollagen reglerar även hantering av disciplinära åtgärder som kan bli aktuella i samband 
med bland annat narkotikamissbruk i gymnasieskolan, 5 kap 6-23§§.  
 


 


1.4 REGELVERKET KRING SKOLANS ANMÄLNINGSPLIKT ENLIGT 
SOCIALTJÄNSTLAGEN  


Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. har all personal på skolan skyldighet att göra 
anmälan till socialtjänsten om man befarar att omyndig elev far illa, vilket kan vara fallet till 
exempel i samband med narkotikamissbruk. Detta bör göras i samråd med eleven (se nedan 
för rutiner kring anmälan).  


Föräldrabalken (1949:381) 6 kap 1§ stadgar barns rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 


Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska 
se till att barnets behov enligt 1§ samma kapitel blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar 
även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och 
övriga omständigheter, och ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 
utbildning.  
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FN:s konvention om barns rättigheter ställer krav på att det i en FN-stat finns 
informationsrutiner som fungerar så att berörda myndigheter får kännedom om att ett barn 
far illa. Av artikel 32 framgår att staten har en aktiv skyldighet att skydda barn i den mån 
vårdnadshavare inte fullgör sina skyldigheter gentemot barnet.  


För att kunna fullgöra dessa skyldigheter måste staten se till att den myndighet som har 
uppdraget, det vill säga socialtjänsten, kontinuerligt får tillräcklig kunskap om de 
förhållanden som barn lever under. Statens skyldighet att vidta åtgärder för att skydda 
barnet betonas i konventionens 19:e artikel. 


Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 1§ stadgar att samhällets socialtjänst ska främja 
medborgarnas: 


 ekonomiska och sociala trygghet 


 jämlikhet i levnadsvillkor 


 aktiva deltagande i samhällslivet 


Socialtjänsten ska, under hänsynstagande till medborgarnas ansvar för sin egen och andras 
sociala situation, inriktas mot att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet. 


En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar som befinner sig 
i en utsatt situation får den hjälp och det skydd som behövs.  


Socialtjänstlagens 1 kap. 2§ föreskriver att när åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn menas varje människa under 18 år. 


Enligt 5 kap 1§ samma lag har socialtjänsten ett allmänt ansvar för att barn och ungdom ska 
kunna växa upp under goda och trygga förhållanden samt ett särskilt ansvar att ingripa om 
vårdnadshavarna inte kan tillgodose barnets grundläggande behov av omvårdnad, 
skydd eller stöd. 


För att kunna klara denna uppgift måste socialtjänsten få kännedom om att ett barn 
behöver hjälp. Därför har bland annat anställda vid skolor enligt samma lag 14 kap 1§ andra 
stycket en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten när de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten kan behöva ingripa till ett 
barns skydd (den så kallade ”anmälningsskyldigheten”). 


Denna anmälnings- och uppgiftsskyldighet bryter därmed sekretessen mellan 
myndigheter enligt sekretesslagen – det integritetsskydd som sekretesslagen i övrigt 
reglerar får ge vika för barns behov av skydd.  


Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller principen om offentlighet är inte direkt 
tillämpbar på friskolor. Den sekretess, eller tystnadsplikt som är det rätta begreppet för 
fristående verksamhet, som regleras för friskolor utgår från skollagens 29 kap. 14§ (2010:800): 
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Den som är eller har varit verksam inom en fristående skola som lyder under skollagen får inte 
obehörigen röja vad han eller hon i elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller 
specialpedagogisk insats eller i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt, har fått veta om en elevs 
personliga förhållanden. Han eller hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett ärende om 
tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. 


Ovan gäller alltså såvida uppgifterna inte ligger till grund för anmälan enligt SoL14 kap. 1§.  


Dokumentation vid verksamheten utgör alltså i regel inga offentliga handlingar. Hållningen 
är ändå att vara mycket restriktiv med att lämna ut information om enskilda elever eller 
elevers närstående – särskilt om det kan antas att en enskild kan lida men till följd av 
utlämnande av uppgifter.  


Uppgifter hos skolläkaren eller skolsköterskan kommer även fortsättningsvis att omfattas av 
hälso- och sjukvårdssekretessen. Sådan sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för 
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men. Skolläkaren och skolsköterskan har med andra ord en sträng sekretess och får alltså 
inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller dennes 
närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.  


Stark sekretess gäller också för uppgift om enskilds personliga förhållande i sådan elevhälsa 
som avser psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats. Men för särskild 
elevstödjande verksamhet i övrigt gäller svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara 
om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man 
lämnar ut uppgiften.  


Om det är aktuellt att lämna uppgifter från elevhälsan (skolläkare, skolsköterska, psykolog, 
kurator och personal med specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan) till den särskilda 
elevstödjande verksamheten i övrigt (till exempel rektorn eller en lärare) kommer en svagare 
sekretess att gälla för uppgifterna i den verksamheten. 


När det gäller yrkesverksamma som i tjänsten får kännedom om barns missförhållanden kan 
anmälan inte göras anonymt, men för sådant som man får veta på sin fritid gäller samma 
uppmaning som till allmänheten. Alla vuxna har en moralisk skyldighet att anmäla, medan 
anställda vid skolan har en lagstadgad skyldighet. 


De som omfattas av anmälningsskyldigheten har även uppgiftsskyldighet. Det innebär en 
skyldighet att fortlöpande lämna uppgifter som kan vara av betydelse för en pågående 
utredning om ett barns behov av skydd. Uppgiftsskyldigheten gäller även om någon annan 
har gjort anmälan eller om socialtjänsten på eget initiativ inlett en utredning kring en elev 
på skolan.  


Skyldigheten att anmäla är absolut och ovillkorlig. Att få kännedom om något som kan 
innebära att socialtjänsten behöver ingripa betyder inte att detta ska vara klarlagt. Även 
svårbedömda och obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i 
behov av hjälp eller stöd från socialtjänstens sida. Anmälningsskyldigheten gäller inte bara 
då socialtjänsten kan behöva ingripa med tvångsåtgärder, utan överhuvudtaget vid brister i 
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omsorgen om barnet eller något annat som kan innebära fara för barnets eller den unges 
hälsa och utveckling. 


Att en anmälan ska göras ”genast” betyder att den som har skyldighet att anmäla inte ska 
dröja med att informera socialtjänsten om man anar eller vet att ett barn far illa. Det utesluter 
inte att det finns visst utrymme för diskussion av ärendet med rektorn eller, utan att nämna 
namnet på barnet, att rådgöra med socialtjänsten. 


En anmälare kan behöva stöd av kollegor eller arbetsledning vid anmälan, men den 
anmälningsskyldiga har alltid ett personligt ansvar för anmälan.  


Om en myndighet eller en enskild tjänsteman underlåter att anmäla trots att det är befogat 
anses det som tjänstefel enligt brottsbalken. 


Anmälningsskyldigheten finns som barnets yttersta garanti för skydd. Skolans samverkan 
med socialtjänsten poängteras även i skollagen 29 kap. 13§. Här poängteras att skolan på 
socialtjänstens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa ska samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.  


Socialtjänstlagens 14 kap. 2§ reglerar att socialtjänstens utredning ska bedrivas skyndsamt 
och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl kan utredningen för-
längas för viss tid. Den som berörs av utredning ska underrättas av socialtjänsten om att en 
utredning inleds. 
 


1.5 REGELVERKET KRING KRISHANTERING I SKOLAN  


Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om första hjälpen och 
krisstöd (AFS 1999:7) reglerar att det vid skolan ska finnas rutiner och beredskap för att 
förebygga och hantera krissituationer. I 5§ framgår t.ex. att det på skolan ska finnas den 
beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Vid planeringen ska de kontakter som 
behövs tas med berörda lokala samhällsorgan. 


Personal och elever ska känna till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på 
skolan, och de ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller. På lämpliga 
ställen ska det finnas anslag med uppgift om var utrustning för första hjälpen finns, vilka 
personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt 
adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället. 
 


6–8 § poängterar vidare betydelsen av kunskaper i första hjälpen och krisstöd samt 
utrustning för första hjälpen.  
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1.6 REGELVERKET KRING PERSONUPPGIFTER OCH IDENTITETSSKYDD I 
SKOLAN  


I personuppgiftslagen (PUL 1998:204) finns bestämmelser kring säkerhet vid behandling av 
personuppgifter. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Tillsammans med Skatteverkets 
vägledning för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter (se www.skatteverket.se) 
och Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter ger 
personuppgiftslagen vägledning i samband med hantering av elevers personuppgifter 
generellt och identitetsskydd i synnerhet.   


 


1.7 REGELVERKET KRING HOT OCH VÅLD I SKOLAN  


Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hot och våld 
(1993:2) reglerar skolans arbete för att förebygga och hantera situationer där hot och våld 
kan uppstå. Skolan ska löpande identifiera situationer och tillfällen där hot och våld kan 
uppstå samt ha förberedelse och rutiner för personal och elever i händelse av att en sådan 
situation uppstår.   
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2. STANDARD FÖR ARBETE KRING ELEVERS HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE  


I verksamheten ska vi ge alla elever den stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 
personliga utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar 
utvecklas så långt som möjligt i linje med utbildningens mål så som de formuleras i läroplan, 
examensmål och ämnesplaner. Det finns ett klart samband mellan hur eleverna mår och hur 
eleverna lär och utvecklas. Elevernas hälsa, välbefinnande och säkerhet är därför en 
angelägenhet för all personal – framför allt för elevhälsan som med sin breda och djupa 
kompetens kring hälsa och välmående kan bidra till miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. Elevhälsan ska därför arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom 
ramen för elevhälsan. Elever välbefinnande regleras också i Arbetsmiljölagen (1977:1160). 


Den här standarden beskriver hur vi ska främja elevernas hälsa, välmående och allsidiga 
utveckling med utgångspunkt i att elever som mår bra, lär bra. Standarden syftar till att 
klargöra och vägleda personal I verksamheten i linje med skolans uppdrag och regelverket 
kring skolans arbete.  Jämte denna standard ska Skolverkets, Skolinspektionens och 
Socialstyrelsens samt övriga berörda myndigheters stödmaterial, allmänna råd, användas 
som underlag i arbetet med att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Aktuell forskning 
kring lärande och pedagogisk utveckling kopplat till hälsa och livsstil ska också ligga till 
grund för arbetet på skolorna.  


Elevhälsan i verksamheten ska klart utgå från grundsatsen “människor som mår bra, lär bra”. 
Elevhälsan ska tydligt bidra till elevernas förmåga att tillgodogöra sig kunskaper och värden i 
utbildningen genom att vara en aktiv och integrerad funktion i verksamheten som samverka 
med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska arbeta med uppgifter som rör elevernas 
studiemiljö, driva undervisning om tobak, alkohol och narkotika, sex- och samlevnad, 
krisförberedelse och krishantering samt arbete kring elever med skyddad identitet. 
Elevhälsan ska även vara delaktig i skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete och 
arbetet kring extra anpassningar, utredningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.  


Elevhälsan ska löpande underhålla och förbättra rutiner kring anmälan enligt 
socialtjänstlagen, rutiner och arbete kring alkohol, narkotika och tobak (ANT), livsstilsfrågor 
och undervisning kring sex och samlevnad, krishantering, arbete kring elever med skyddad 
identitet m.m. 


Verksamheten benämner internt Elevhälsans medicinska insatser för begreppet 
Skolhälsovård.  


 


2.1 ANSVAR INOM VERKSAMHETEN 
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2.1.1 HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR ELEVERNAS HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 


Huvudmannen ansvarar för att ge förutsättningar för personalen att fullgöra sitt ansvar i 
arbetet med eleverna, samt att följa upp att personalen fullgör ansvaret. 


 


2.1.2 REKTORS ANSVAR FÖR ELEVERNAS HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 


Skolans rektor är ytterst ansvarig för att alla elever garanteras förutsättningar att nå mål och 
kunskapskrav och därmed utvecklas så långt som möjligt. Rektorn är därmed ansvarig för att 
samordna elevhälsans arbete så att det blir effektivt och verkningsfullt i verksamheten. 
Rektorn ansvarar för att verksamhetens standard förmedlas till all personal på skolan.  


 


2.1.3 ELEVHÄLSANS ANSVAR FÖR ELEVERNAS HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 


Elevhälsan ska bestå av fem olika funktioner som ska samverka med varandra och med 
lärare och övrig skolpersonal kring elevernas välbefinnande kopplat till elevernas lärande och 
utveckling mot utbildningsmålen: Elevhälsans medicinska (skolläkare och skolsköterska), 
psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt personal med specialpedagogisk 
kompetens. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser och främst arbeta förebyggande. 


Trots nära samverkan kring elevernas välbefinnande och lärande ska de olika funktionerna 
fungera enskilt i sin egen verksamhet. Skolhälsovården lyder under hälso- och sjukvårdslagen 
och ska därmed följa sekretess och metodik för sin verksamhet. Detsamma gäller psykologen 
som också lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Kuratorn lyder under socialtjänstlagen och 
därmed den sekretess och metodik som hör dit. Studie- och yrkesvägledaren och personal 
med specialpedagogisk kompetens lyder under den tystnadsplikt som gäller all personal vid 
fristående verksamhet.  


Inom elevhälsan bedrivs många olika typer av samtal som är av olika karaktär och som följer 
olika regelverk. De två samtalstyper som ska planeras och hållas inom elevhälsan är 
emellertid tre huvudsakliga – hälsosamtalen inom skolhälsovårdens regi, 
vägledningssamtalen inom studie- och yrkesvägledningens regi, och de samtal som sker i 
samband med utredning av särskilt stöd och upprättande, genomförande och utvärdering 
av åtgärdsprogram. De behov som finns av samtal av mer terapeutisk och långsiktig karaktär 
ska aktivt vägledas till vårdcentral, BUP m.m.  


Trots de inbördes skilda verksamheterna har alla funktioner inom elevhälsan gemensamt att 
samverka i att främja elevernas lärande och utveckling, och att arbeta hälsofrämjande med 
förhållanden i elevernas studiemiljö och förebyggande för att undanröja hinder i elevernas 
utveckling mot mål och kunskapskrav.  
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Elevhälsan ska därför samverka med lärare och övrig skolpersonal och fungera stödjande och 
rådgivande för lärare, klassföreståndare och rektor. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att 
skapa klara kontaktvägar och goda samverkansformer med socialtjänst, öppenvård, BUP, 
m.m. på orten.   


I sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete har elevhälsan en tydlig koppling till att främja 
närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. (Allmänna råd: Arbetet 
med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan). 


I detta arbete ges därför elevhälsans personal möjlighet att samverka med övriga 
personalgrupper och finnas som ett stöd i arbetet med att främja närvaro. I vissa fall behöver 
även elevhälsan medverka i utredningen av orsaker till en elevs frånvaro. Denna kan då 
omfatta såväl skolrelaterade som andra orsaker.  


FORMELL KOMPETENS INOM ELEVHÄLSAN 


Som kurator anställer eller anlitar verksamheten endast personal med socionomutbildning. 
För anställning eller uppdrag som studie- och yrkesvägledare gäller högskoleutbildning inom 
studie- och yrkesvägledning. Som specialpedagogisk resurs (stödsamordnare) är 
verksamhetens interna krav åtminstone gymnasielärarexamen med högskolestudier inom det 
specialpedagogiska fältet med både generell och specifik inriktning. Verksamheten har även 
tydliga krav på skolsköterskor och skolläkare inom skolhälsovården som tar fasta på 
legitimation som sjuksköterska respektive läkare kompletterat med specialisering och 
erfarenhet av ungdomsvård.   


 


2.1.4 UNDERVISANDE LÄRARES ANSVAR FÖR ELEVERNAS HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 


Lärarens undervisning ska jämte aktuell ämnesplan och examensmål även utgå från 
läroplanen och därigenom bidra till elevernas allsidiga utveckling och stärka varje elevs 
självförtroende. I undervisningsplanen ska det framgå hur läraren organiserat undervisningen 
med utgångspunkt i detta (se vidare Standard för systematiskt kvalitetsarbete).  


För att undervisningen ska fungera väl krävs att läraren läser av hur elevgruppen ”mår” vid 
varje lektion. Det kan innbära att undervisningen behöver justeras utifrån det, vilket det ska 
finnas utrymme för utan att det innebär ohälsa och stress för eleverna. 


 


2.1.5 KLASSFÖRESTÅNDARES ANSVAR FÖR ELEVERNAS HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 


Klassföreståndaren ska regelbundet följa upp situationen för eleverna i sin klass och 
genom teminsvisa utvecklingssamtal ta upp elevens kunskapsutveckling och hur elevens trivs 
på skolan med kamrater, lärare och övrig personal.   







13 


 


2.1.6 ANSVARFÖRDELNING I ENLIGHET MED PATIENTSÄKERHETSLAG 


Vårdgivaren är den fysiska eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och 
sjukvård. Vårdgivaren för elevhälsans medicinska insats är verksamheten Ljud och 
Bildskolan LBS AB.  


Medicinsk erksamhetschef är den befattningshavare som har det samlade ledningsansvaret 
för den hälso och sjukvård som bedrivs i verksamheten, LBS. Det samlade ansvaret kan inte 
överlåtas till annan befattningshavare.  


De personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård kallas för hälso- och sjukvårdspersonal. 
I skolhälsovården arbetar de olika personalkategorierna skolsköterskor och skolläkare. 
Verksamheten som vårdgivare har endast skolsköterskor anställda. Skolläkare finns knutna till 
verksamheten på konsultbasis. 


2.1.7 KLAGOMÅL INOM ELEVHÄLSAN  


Elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att framföra klagomål på skolhälsovården. 
Detta ska göras genom en särskild klagomålsblankett som lämnas av skolhälsovården, 
rektorn eller administrationen. Klagomål på skolhälsovården utreds och åtgärdas inom 
skolhälsovården och följer inte rutinerna för klagomålshantering på utbildningen i övrigt.  


Klagomål på övriga delar inom elevhälsan ska dock följa rutinerna för klagomålshantering (se 
vidare Standard för elevinflytande).  


Verksamheten arbetar aktivt med kvalitet i skolhälsovården för att motsvara kraven i 
författningen (SOSFS 2011:9 Ledningssystem för kvalitetsarbete).  
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3. FÖREBYGGA ANVÄNDANDE AV ALKOHOL, NARKOTIKA 
OCH TOBAK (ANT)  


Verksamhetens arbets- och studiemiljö ska vara fri från alkohol, tobak och narkotika. Vi ska 
arbeta för att förhindra utslagning från utbildning och undervisning till följd av missbruk 
av alkohol, narkotika, tobak eller andra preparat. Utgångspunkten i arbetet är att det ska vara 
svårt att använda narkotika, tobak och alkohol men lätt att få hjälp att sluta. 
Förhållningssättet är att lägga sig i, bry sig om och ställa krav i syfte att motverka och få 
bort missbruk. 


Skolan ska regelbundet ge eleverna insikt i och kunskap om riskerna med droger och 
motverka missbruk. Ytterst ansvarig för att ett aktivt drogförebyggande arbete kommer till 
stånd vid skolan och att åtgärdande rutiner följs och fungerar väl är rektor. Arbetet ska 
bedrivas av elevhälsan i samverkan med lärare och övrig skolpersonal.  


All personal och alla elever ska känna till verksamhetens hållning i fråga om alkohol, 
narkotika och tobak. Information om detta ska därför ges till personal, elever och föräldrar 
varje läsår i samband med introduktionsperioden och föräldramöten på skolan. 
Information/utbildning ska anordnas en gång varje läsår för personal och elever om 
riskerna med droger och hur tecken på hur drogmissbruk kan yttra sig.  


Former för samarbete med polis och socialtjänst gällande ANT-frågor ska upprättas på 
respektive ort.  


Elever som är oroliga för kompisars missbruk ska få information och stöd om vart de kan 
vända sig för att få råd och hjälp utanför skolan om skolans stöd känns för nära. 


Elevhälsan ska alltid sammankallas och arbeta snabbt och aktivt i händelse av elevs 
missbruk av alkohol, narkotika, tobak eller andra preparat, och vara ett tydligt stöd för elever, 
föräldrar och personal.  


Eventuella ingripanden och åtgärder ska ske skyndsamt och i linje med de lokala rutiner 
som elevhälsan tagit fram utifrån verksamhetens standard och den kommun som skolan är 
verksam i. All dokumentation som förs ska vara saklig. 


Förbud mot tobaksrökning gäller på hela skolans område. Förbudet gäller oavsett om 
verksamhet bedrivs i lokalerna eller inte. Information om rökförbudet ska kontinuerligt ges till 
elever, personal, föräldrar och besökare. All personal ska ta personligt ansvar för att följa 
förbudet och agera aktivt genom tillsägelse när någon överträder den. 


Elevhälsan ska erbjuda hjälp och stöd att sluta röka.  
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3.1 RUTINER VID MISSTANKE OM ALKOHOL- ELLER 
NARKOTIKAMISSBRUK 


Rutiner vid misstanke om alkohol- eller narkotikamissbruk ska tas fram och kvalitetssäkras 
inom elevhälsan vid respektive skola med hänsyn till de rutiner som den kommun som 
skolan är belägen i har. Elevhälsan ska årligen utbilda lärare och övrig personal samt elever 
om skolans rutiner och i samverkan med lärare och övrig personal driva ANT-arbetet.   


Rektorn ska alltid informeras om elever som misstänks hantera narkotika på något sätt. I varje 
fall där rektor överväger disciplinära åtgärder i linje med 5 kap. 7-24§§ skollagen ska 
huvudmannen kontaktas (se Information om disciplinära åtgärder).  
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4. ANMÄLNINGSPLIKT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 
(SOL)  


All personal omfattas av anmälningsskyldigheten. All personal har därmed ett viktigt 
ansvar att informera sig om verksamhetens rutiner för anmälan. Anmälan ska alltid göras i 
samråd med rektorn och elevhälsan, men kan aldrig övertas av rektorn eller elevhälsan.  


Observera att lärare och övrig skolpersonal inte omfattas av sekretess gentemot elevhälsan. 
Skolhälsovård, psykolog och kurator omfattas däremot av sekretess gentemot varandra och 
gentemot skolans personal och lärare i olika grad. Anmälningsskyldigheten till socialtjänsten 
gäller dock även för skolhälsovård och elevvård.  


Anmälan enligt SoL 14 kap. 1§ gäller endast elever som är under 18 år. Missförhållanden som 
rör elev över 18 år kräver andra vägar och kontakter inom elevhälsan.  


Blankett: Anmälan enligt anmälningsskyldigheten 


Det kan i skolvardagens tempo och liv vara svårt att uppmärksamma vilka situationer som är 
grund för oro och anmälan. Därför är det viktigt att det bland personalen på skolan finns en 
samsyn på situationer och förhållanden som påverkar elevernas livsvillkor negativt. 
Utbildning och diskussionsforum för lärare och övrig skolpersonal kring anmälningsplikten 
ska därför ske genom elevhälsan årligen. 


 


4.1 INFÖR ANMÄLAN 


När en situation uppstår som kan innebära att en anmälan görs, bör socialtjänsten i 
kommunen kontaktas för konsultation och rådgivning utan att elevens namn nämns. 
Observera då att om elevens namn nämns måste socialtjänsten ta uppgifterna som en 
anmälan. Om socialtjänsten vid detta tillfälle bedömer uppgifterna som grund för anmälan 
måste anmälan också göras (se Steg 2). 


Frågorna nedan ska alltid redas ut inför anmälan: 


 Vad är det som gör att jag anmäler just nu? 


 Hur länge har min oro funnits? 


 Vad skulle kunna hända om inget görs nu? 


 Var befinner sig eleven just nu? 


 Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa? 


 Tror du att det är en akut fara för eleven? 


 Känner vårdnadshavaren till att anmälan ska göras? 


 Känner eleven till att anmälan ska göras?  


 







17 


 


4.2 GÖRA ANMÄLAN 


Anmälan ska alltid göras i samråd med skolans rektor och elevhälsan. Rektorn och elevhälsan 
står då bakom anmälan. Anmälaren har emellertid alltid ett personligt ansvar för anmälan 
och behöver inte få anmälan godkänd av rektorn eller elevhälsan. Elevens klassföreståndare 
och berörda lärare bör också informeras om att anmälan görs.   


Om det inte föreligger särskilda skäl ska vårdnadshavarna informeras om att anmälan 
kommer att göras. Det är bra om anmälaren själv gör detta, men då rektorn står bakom 
anmälan kan vårdnadshavarna informeras av rektorn.  


Anmälan ska göras skriftligt och via postburet brev förmedlas till socialtjänstkontoret i den 
hemkommun där eleven är skriven. Vid akuta situationer kan anmälan göras muntligt per 
telefon eller besök men ska då snarast kompletteras skrifligt. 


Vid formuleringen av den skriftliga anmälan är det viktigt att uttrycka sig sakligt och tydligt. 
Det bör också göras en bedömning av den information som tas med så att eleven inte 
riskerar att lida men då anmälan i sin helhet kommer att delges elevens vårdnadshavare. 


Blankett: Anmälan enligt anmälningsskyldigheten 
 


4.3 EFTER ANMÄLAN 


När anmälan kommit in till socialtjänsten omfattas socialtjänstens utredning av sekretess. 
Bekräftelse på att anmälan är mottagen och information om vem som handlägger anmälan 
kan dock alltid lämnas.  


När anmälan har mottagits kan socialtjänsten kalla till ett möte med anmälaren, rektorn och 
vårdnadshavarna för att gå igenom anmälan.  


De som omfattas av anmälningsskyldigheten har uppgiftsskyldighet, dvs. en skyldighet att 
lämna uppgifter som kan vara av betydelse för en pågående utredning om ett barns behov 
av skydd. Uppgifter ska lämnas på såväl eget initiativ som på socialtjänstens begäran under 
pågående utredning. 


En anmälan kan inte återtas, men anmälaren är enligt ovan skyldig att informera 
socialtjänsten om ändrade omständigheter. 


Kopia på anmälan ska förvaras hos rektorn i låst skåp, där ingen obehörig kommer åt 
dokumentationen.  
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5. KRISER 


Inom verksamheten ska det vid varje skolenhet finnas en anpassad beredskap för första 
hjälpen och krisstöd. Elever och medarbetare ska känna till hur krisstödet är organiserat på 
skolan och regelbundet få information om de rutiner som gäller. Personal och elever ska 
känna till vad en kris är och hur skolan arbetar förberedande och i skarpt läge vid en kris. 


Det krisförberedande och krishanterande arbetet ska ske under rektorns ledning inom 
elevhälsan, i samverkan med övrig personal på skolan som arbetar nära eleverna.  


Det krisförberedande arbetet ska bidra till trygghet för elever, föräldrar och personal genom 
mental förberedelse, och bidra till handlingskraft att hantera eventuella krissituationer på 
ett bra sätt. Vid kriser behöver ofta snabba beslut tas – då är det viktigt att alla vet vad som 
ska göras och hur ansvar och befogenheter är fördelade på skolan.  


 


5.1 DEFINITIONER 


En kris definieras som en händelse där en människas tidigare erfarenheter och invanda 
reaktionssätt inte är tillräckliga för att han/hon ska kunna förstå och psykiskt hantera en viss 
situation. Krisreaktioner framkallas av händelser som är så ovanliga och oväntade att de inte 
kan hanteras med hjälp av de resurser som människor vanligtvis har för att klara av svåra 
situationer.  


I krisens karaktär ligger att det uppstår en situation som innebär ett hot om förlust av något 
slag – t.ex. förlust av anhörig, arbetskamrat, arbete, identitet, social position, ekonomisk 
trygghet, anseende, självkänsla eller självbild. 
 


5.2 RIKTLINJER  


Riktlinjerna nedan ska vara vägledande för krishantering och krisförberedelse inom 
verksamheten.  


Krisarbetet ska planeras och följas upp lokalt utifrån verksamhetens standard och 
arbetsmiljöverkets författningssamling kring kris och första hjälpen (AFS 1999:7) samt 
Skolverkets och Socialstyrelsens allmänna råd och stödmaterial kring skolors arbete inför, 
under och efter kris.  


Vid kriser ska huvudmannen alltid kontaktas av rektor, och tillsammans bedömer man 
fortsatt hantering. Om krisen bedöms omfattande träder verksamhetsledningens 
krisorganisation in och leder krisarbetet i samverkan med rektorn och elevhälsan vid skolan.  


Att krisarbetet vid varje skola fungerar ska regelbundet följas upp centralt i samband med 
den löpande standard- och processutvecklingen inom elevhälsa och inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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Elevhälsan ska, under ledning av rektorn, fungera som navet för skolans krisförberedande 
och krishanterande arbete. Arbetet ska ske i samverkan med skyddsombud och 
elevskyddsombud samt klassföreståndare och undervisande lärare samt administration 
och övriga nyckelpersoner. Gruppen ansvarar för att ta in den extra kompetens/expertis som 
behövs såsom präst, företrädare för kommunens säkerhetsavdelning m.m. 


Elevhälsan ska för det krisrelaterade arbetet träffas regelbundet för att se över sitt arbete 
internt, minst två gånger varje läsår inför och efter utbildningen till personal och elever. 


Vid en annalkande eller inträffad krissituation kan vem som helst i elevhälsan sammankalla 
gruppen, men rektor leder arbetet och är officiell kontaktperson. Rektorn samlar in 
information om vad som har hänt och vem/vilka som är drabbade. Hur det har skett, och 
när? Vilken information som har gått ut? Huvudmannen ska informeras omgående för att 
bedöma fortsatt hantering. 


Rektorn kontaktar i förekommande fall polis/räddningstjänst/sjukhus för 
förstahandsinformation om olyckans omfattning samt förstahandsinformation om 
skadade/förolyckade.  


Elevhälsan överlägger tillsammans fortsatt tillvägagångssätt och tar fram en handlingsplan 
för fortsatt hantering av situationen.  


 


5.3 ANSVAR OCH BEFOGENHETER  


 


5.3.1 REKTORNS ANSVAR 


Rektorn är ytterst ansvarig för elevhälsan, elever, personal och lokaler. Rektorn ska 
omedelbart informeras om kris som direkt eller indirekt berör skolan som helhet, enskild elev 
eller personal. All information och kontakt med medier, kommun och andra aktörer utanför 
skolan ska gå genom rektor. Detta för att undvika ryktesspridning och eventuellt drev mot 
enskild elev eller anställd, och för att undvika att krishantering med olika inriktning 
okontrollerat startas upp.  


Rektorn har de befogenheter som krävs för att trygga säkerheten i en krissituation. T.ex. ta in 
särskilt krisstöd, begära in extra personal, ställa in hela eller delar av verksamheten, bevilja 
permission m.m.  


I övrigt fördelas ansvar och befogenheter av rektorn lokalt på respektive skola. Det är dock 
viktigt att ansvar och befogenheter är klart och tydligt definierade i den lokala krisplanen (se 
nedan). Rektorn kan t.ex. delegera samordnings- eller dokumentationsansvar för 
krisgruppens arbete. 
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5.3.2 KLASSFÖRESTÅNDARES ANSVAR 


Klassföreståndarens ansvar vid en krissituation är att fungera som sin klass kontaktperson 
och ha uppsikt över eleverna i sin klass – reaktioner, frånvaro, relationer i klassen, oro m.m.  


 


5.3.3 UNDERVISANDE LÄRARES/ÖVRIG PERSONALS ANSVAR 


All personal på skolan har ett givet ansvar gentemot eleverna att vara vaksam på reaktioner, 
beteenden och relationer till följd av en kris. 


 


5.3.4 ELEVHÄLSANS ANSVAR 


Elevhälsans ansvar är att under rektors ledning bedöma situationens allvar, ta fram en 
arbetsplan och eventuellt kalla in extra resurser.  


Eftersom varje krissituation är unik behöver den behandlas därefter. Frågor för elevhälsan att 
arbeta med kan bland annat vara om debriefing ska organiseras; hur speciellt drabbade 
elever ska följas upp; om, när och hur föräldramöten ska hållas; om en minnesstund ska 
organiseras; vilka telefonkontakter som behöver tas m.m. 


En snabb informationshantering och samordning är viktig. Uppgifter som lämnas till 
inblandade ska vara ärliga, korrekta och riktiga. Krisgruppen ansvarar för kontakt- och 
informationsrutiner såsom t.ex. kontakt- och anhöriguppgifter, telefonkedja och andra 
informationssystem.  


 


5.3.5 KRISPLAN 


Elevhälsan ansvarar för att ta fram en krisplan för den lokala skolan och att bygga upp en 
lokal kunskapsbank med stödmaterial om kriser och arbete med människor och 
organisationer i kris och sorg.  


Det är viktigt att krisplanen utgår från den lokala verksamheten eftersom själva arbetet med 
att ta fram en krisplan i sig ger förberedelse. I detta arbete måste elevhälsan fundera igenom 
vad som skulle kunna inträffa på den egna skolan och hur skolan ska möta och förebygga 
olika krissituationer.  


Krisplanen bör vara kortfattad, tydlig och lättläst och ska innehålla: 
 


 Riskanalys/exempel på händelser som kan uppstå och orsaka krissituation vid 
skolan (inkl. riskbedömning, förberedelse och handlingsplaner vid olika typer av 
våldshändelser och hot) 


 Former och rutiner för elevhälsans krisrelaterade arbete 
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 Ansvars- och arbetsfördelning inom elevhälsan 


 Agenda för förebyggande åtgärder under läsåret, t.ex. utbildningsinsatser, 
samverkanstillfällen, kvalitetssäkring av utrustning m.m. samt dokumentation från 
dessa insatser. 


 Kontaktlista till elevhälsans medlemmar, övrig personal och andra viktiga 
organisationer/ nyckelpersoner t ex skyddsombud, klassföreståndare m.m. 


 


Planen ska ses över en gång per läsår och vid behov revideras oftare.  
 


5.3.6 SAMVERKAN 


En viktig uppgift för elevhälsan i det krisrelaterade arbetet är att skapa och underhålla 
kontakter med till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, räddningstjänsten 
och polismyndigheten i kommunen. Att hålla sig uppdaterad om kommunens 
krisförberedande arbete är också en viktig uppgift för att veta vad som gäller på 
kommunnivå vid extraordinär kris. Andra beredskapsmyndigheter och mediebevakning är 
också viktiga att ha i skolans kris- och riskmedvetande. 


Krisgruppen ska även samverka med likabehandlings- och värdegrundsgruppen på skolan 
där gruppernas områden tangerar.  
 


5.3.7 GRUNDUTRUSTNING OCH UTBILDNING 


Elevhälsan ansvarar för att grundutrustning finns tillgängligt och intakt vid skolan såsom 
första hjälpen-utrustning, krislåda, filtar, larmsystem, ficklampor och uppdaterade 
kontaktuppgifter på papperskopior. Personal och elever ska känna till vad som gäller för 
hantering av utrustningen.   


Elevhälsan ansvarar vidare för att utbilda elever och personal i krishantering och skolans 
rutiner vid kriser vid särskilda studiedagar årligen.  


Vid studieresa, utflykt/friluftsdag ska elevlistor på medföljande elever samt kontaktuppgifter 
till vårdnadshavare/anhörig tas med. Överblick över utrymningsvägar och risker på 
utflyktsplatsen bör också göras vid studieresans mål, vilket medresand personal ska 
informeras om. Rektor och administration ska alltid informeras om planerade 
studieresor/utflykter. 
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6. ELEVER MED SKYDDAD IDENTITET 


Huvudmannen ansvarar för att personuppgifter hanteras på korrekt sätt i linje med 
personuppgiftslagen (PUL 1998:204) och hållningen inom verksamheten är att vara restriktiva 
med att lämna ut uppgifter som har med elevers identitet eller kontaktuppgifter att göra 
(t.ex. klasslistor och dyl.). Om elever vill kontakta varandra hänvisar vi till vårt 
internetbaserade kommunikationsverktyg.  


När det gäller elever som berörs av skyddad identitet ska det vid varje skola finnas en 
handlingsberedskap för att ta emot och hålla kontakt med elever som har någon form av 
skydd kring sin identitet och sina kontaktuppgifter. Handlingsberedskapen ska hållas vid liv 
inom elevhälsan och löpande stämmas av med rektorn och skolpersonal som hanterar 
administrativa ärenden såsom elevregistrering m.m.  


Skolverkets stödmaterial kring elever med skyddad identitet ska ligga till grund för skolans 
rutiner kring och kontakter med elever som av någon anledning har skydda identitet. Varje 
unikt fall måste hanteras utifrån den aktuella situaitonen för att bidra till en trygg skolgång 
för eleven. Utgångspunkten är att tillmötesgå elevens behov för en trygg skolgång fullt ut. 
Samverkan med övriga insanser såsom socialtjänst, kvinnojourer, polis är givet i de fall där 
det behövs. En nära och förtroendefull kontakt mellan rektor, elevhälsa och eleven ska 
stiftas och underhållas så att skolan alltid har den information om elevens situation som krävs 
för att kunna agera. Vid behov ska en sakkunnig på området konsulteras och delta när en 
elev med skyddade personuppgifter ska skrivas in vid skolan och ett kontaktprogram 
upprättas mellan eleven och skolan.  


Utifrån vilken typ av identitetsskydd som eleven har, ska elevens uppgifter registreras i det 
internetbaserade kommunikationsverktyget på så sätt att det inte röjer eleverns identitet. 
Rektorn ansvarar för att den personal som hanterar personuppgifter känner till verktygets 
möjligheter för olika typer av skydd kring elever med skyddad identitet och är insatt i hur 
skyddade personuppgifter ska hanteras enligt Skatteverkets vägledning för hantering av 
sekretessmarkerade personuppgifter. 


Beroende på hotbilden mot eleven ska lärare och övrig personal informeras och instrueras 
om det behövs för elevens säkerhet – t ex i fråga om studieresor, fotografering, 
utvecklingssamtal m.m. Besökare som kommer till skolan ska alltid registrera sig i skolans 
reception, detta ska tydligt skyltas i skolans entré. 


Utbildning för lärare och övrig skolpersonal kring situationen för elever med skyddad 
identitet och skolans rutiner ska ske genom elevhälsan årligen. Skolans rutiner, olika typer av 
skydd kring personuppgifter samt situationenn för människor som lever med identitetsskydd 
och vad det ställer för krav på skolan och skolans personal ska gås igenom med 
utgångspunkt i Skolverkets stödmaterial kring elever med skyddade personuppgifter.  


Jämte Skolverkets stödmaterial (2011) kring elever med skyddade personuppgifter ska 
Skatteverkets vägledning för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter (se 
www.skatteverket.se), Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter 







23 


 


(2008) och Datainspektionens checklista för skolor (2008) fungera som centrala dokument för 
skolans och elevhälsans arbete kring elevers personuppgifter och identitetsskydd.  
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7. VÅLDSSITUATIONER OCH HOT  


Verksamheten accepterar vare sig våld eller hot på skolorna. Personal och elever ska veta 
var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla eller våldsamma situationer kan 
uppstå, och personal och elever ska känna till rutinerna vid en vålds- eller hotsituation, så att 
den/de drabbade snabbt kan få hjälp och stöd. 


Utbildning för lärare och övrig skolpersonal och för elever om skolans hållning och rutiner 
ska ske genom elevhälsan årligen så att elever och personal vet hur de ska agera i händelse 
av hot eller våld.  


Hot- och våldsituationer kan uppstå till följd av en mängd olika situationer. En årlig riskanalys 
ska göras lokalt vid respektive skola inom elevhälsan, men i samverkan med övrig personal 
och skolledning. Riskanalysen ska dokumenteras och ligga till grund för den årliga 
utbildningen för elever och personal.  


Riktlinjerna nedan ska vara vägledande i det förberedande arbetet samt i skarpa lägen. Trots 
förebyggande arbete med trygghet och goda relationer på skolan kan en hotfull eller 
våldsam situation ändå uppstå och det är svårt att förutse hur en situation bäst bör hanteras. 
I situationens hetta är det ändå bra att i förväg ha kunskap om hur man bör agera, vem man 
snarast ska kontakta och inte minst förstå varför man själv och den som hotar reagerar på ett 
visst sätt. Att vara mentalt förberedd på att våld och hot kan förekomma ökar chanserna att 
hantera situationen på ett bra sätt. 
 


7.1 RIKTLINJER VID HOT- ELLER VÅLDSSITUATION 


Situationen måste hanteras från situation till situation men det finns några saker man bör 
tänka på: 


Om en situation upplevs som hotfull mot skolan eller mot en person (överfall, kidnappning, 
rån) – gör som den som utövar hoten säger. Riskera aldrig din egen eller dina 
kollegors/elevers säkerhet. Provocera inte, försök istället att lugna och avdramatisera. 


Om du kan göra något åt situationen, förvissa dig då först om att det är utan risk för 
din/andra människors säkerhet. Tala lugnt med den som hotar och lugna honom/henne.  


Iaktta utseendet på den som hotar så att du senare kan beskriva hans/hennes utseende. 
Längd, ögonfärg, hår, klädsel, röst, speciella kännetecken. Jämför inte dina signalement med 
kollegors/arbetskamraters. Det är lätt att ta intryck av vad andra säger och otydligheter kan 
uppstå. 


Tillkalla polis direkt till platsen om situationen kräver det, i annat fall görs polisanmälan i ett 
senare skede.  


Om någon blivit skadad så att sjukhus måste uppsökas, ska den drabbade ha sällskap dit av 
någon och som stannar till dess att den drabbade har tagits om hand. 
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Rektorn ska informeras så snart situationen tillåter. Rektorn kontaktar vårdnadshavare, 
elevhälsan och skyddsombud och leder arbetet med de åtgärder som ska vidtas – stöd till 
drabbade, debriefing till indirekt drabbade, information till anhöriga/berörda/media, 
uppföljningsprocess osv.  


Tillbudsrapport och arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket ska alltid göras i händelse av 
våld eller hot.  


I förekommande fall görs även polisanmälan. Bägge rapporter görs av rektorn. 


En våldssituation är att betrakta som en kris, och sättet som människor reagerar på i hot- och 
våldssituationer är detsamma som i vilken annan kris som helst och behandlas på lämpligt 
sätt utifrån detta.  
 


7.2 EXEMPEL PÅ HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER 
 


7.2.1 OFREDANDE 


Ofredande kan bestå av knuffar, fasthållande, kastande av föremål mot någon eller något. 
Detsamma gäller att allvarligt kränka en person genom skrik, tillmälen eller gester 
(Brottsbalken 4 kap. 7§).  


7.2.2 OLAGA HOT 


Olaga hot kan föreligga om någon uppsåtligen med ett tillhygge eller ord framkallat allvarlig 
fruktan för personlig säkerhet eller egendom (Brottsbalken 4 kap. 5§).  


7.2.3 MISSHANDEL 


Misshandel kan föreligga om någon uppsåtligen tillfogar en person skada eller smärta 
(Brottsbalken 3 kap. 5§).  


7.2.4 GROV MISSHANDEL 


Grov misshandel föreligger om misshandeln är svår, livsfarlig eller särskilt hänsynslös. Likaså 
om flera personer attackerar en ensam person eller om någon sparkar på en försvarslös 
person (Brottsbalken 3 kap. 6§).  


7.2.5 KRÄNKANDE BEHANDLING 


Se respektive skolas samlade plandokument inkl. likabehandlingsplan samt plan mot 
kränkande behandling samt Standard för likabehandlings- och värdegrundsarbete. 
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7.2.6 UTOMSTÅENDE BESÖKARE 


Skolan är inte en allmän plats för vem som helst att uppehålla sig på. Alla besökare till skolan 
ska en under en vanlig skoldag anmäla sig i receptionen. Det är i regel receptionspersonalen 
på skolan som tar emot besökare, men all personal på skolan har ansvar att möta upp med 
utomstående besökare som kommit till skolan.  


Rektorn bestämmer vem som är behörig att fritt besöka skolan och vilka skolans regler för 
besökare är (t.ex. besöksbricka). Elever och all personal ska informeras om vad som gäller, 
och det ska finnas skyltar i skolans entré som tydligt talar om var besökare ska anmäla sig. 


Om elevers vänner vill delta i undervisningen ska läraren alltid tillfrågas först.  


Personer som inte är gäster till någon på skolan, eller i övrigt inte har någonting på skolan att 
göra ska vänligt men bestämt uppmanas att lämna skolan. Om obehöriga vägrar att lämna 
skolan ska polis tillkallas. Polis ska tillkallas direkt om det finns misstake om att besökarna bär 
vapen av något slag eller hotar. Signalement ska tas. Konfrontation ska undvikas i alla 
lägen.  
 


7.2.7 DEMONSTRATION 


Vid eventuella demonstrationer ska rektorn kontaktas.  
 


7.2.8 BORTFÖRANDE/KIDNAPPNING 


Kidnappning eller bortförande kan t ex ske i situationer där elever har föräldrar som 
genomgått vårdnadstvist. Särskild uppmärksamhet bör finnas kring elever som har skyddad 
identitet. Om bortförande/kidnappning misstänks ska signalement tas.  


 


7.2.9 BOMBHOT 


Bombhot mot skolan ska alltid tas på allvar. Utrym skolan omgående! 


Minsta avstånd mellan skola och återsamlingsplats ska vid bombhot vara minst 150 meter – 
oavsett vilket avstånd som anges mellan skolan och uppsamlingsplatsen för utrymning vid 
brandlarm.  


Ett bombhot kan ske via telefon, Internet, postburet brev eller liknande. Post som har 
underlig lukt, har onödigt mycket tejp eller snöre om sig m.m. bör uppmärksammas. Om 
hotet är muntligt eller sker via Internet bör mottagaren av hotet hålla en lugn ton och dra ut 
på samtalet/kommunikationen för att få ut så mycket information som möjligt. Det är bra om 
man är flera som kan ta del av hotet och/eller skriva ned vad som sägs. Om hotaren inte 
berättar när och var bomben ska detonera – fråga! Fråga också när bomben placerades ut. 
Var uppmärksam på bakgrundsljud och liknande som kan ge information om varifrån hotaren 
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ringer. Tala om för hotaren att byggnaden är full av människor och att en bomb allvarligt kan 
skada eller döda oskyldiga personer. 
 


7.2.10 SLAGSMÅL  


Huvudregeln vid slagsmål är att medarbetare och elever inte bör utsätta sig för risker. Med 
stöd i nödvärnsrätten (Brottsbalken 24 kap. 1 §) kan man om det bedöms nödvändligt för att 
hejda situationen använda nödvändigt våld för att stoppa förstörelse och misshandel av såväl 
personer som egendom. En person kan t.ex. hållas fast eller dras ifrån en plats där 
misshandeln pågår. Nödvärnsrätten, som aldrig får innebära mer våld än situationen kräver, 
gäller både lärare och elever. 


Beroende på situation bör polis tillkallas. Inblandade bör i största möjliga mån lugnas ner, 
och situationen avdramatiseras. 
 


7.2.11 MEDARBETARE HOTAS AV ELEV 


En hotfull situation får lösas från fall till fall beroende på vilket sätt som hotet sker. Personal 
ska inte utsätta sig själva eller andra elever för risker, utan försöka lugna situationen. En 
person i affekt som hotar ska inte mötas med hat, förlöjligande, förolämpning eller hot utan 
istället bekräftas. När situationen lugnat ner sig kan man ta ett mer sansat samtal.   
 


7.2.12 KNIV- OCH ELLER PISTOLHOT 


Enligt lagen (1988:254) om förbud mot knivar och andra farliga föremål är det i regel 
brottsligt att bära föremål som är ägnade åt att användas som vapen. Hit räknas även 
knogjärn, batonger, karatepinnar, strypsnaror, rivhandskar, blydaggar, precisionsslangbågar, 
morgonstjärnor, samt tårgas- och pepparspray. Om en elev bär på något av ovanstående i 
skolan ska polis tillkallas. När det gäller sikhers bärande av kirpa som religiös symbol får varje 
fall i sig utredas och bedömas av respektive rektor i samverkan likabehandlings- och 
värdegrundsgruppen på skolan.  


Skollagens 5 kap. 22 och 23 §§ reglerar omhändertagande av föremål i skolan och gäller då i 
första hand föremål som inte ryms inom vapenlagens definition. Är det fråga om vapen ska 
polis tillkallas direkt. I övrigt får rektorn eller en lärare från en elev omhänderta föremål som 
används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för 
säkerheten i utbildningen. Om föremålet inte återlämnats efter lektionens slut, ska 
omhändertagandet dokumenteras skriftligt av den som genomfört ohändertagandet. 
Skolans övriga personal får inte omhänderta föremål från eleverna med stöd av skollagens 
regler.    
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BILAGA 1: ANMÄLAN ENLIGT SOL 14 KAP  


 


Elevens namn Personnummer 
 


Adress 
 
 


Datum för anmälan 
 


Anmält av (namn/tjänstetitel)  
 
 


Kontaktuppgifter till anmälaren  
 
 
Anmälan ställd till (socialtjänstkontor, 
handläggare) 
 


Kontaktuppgifter till handläggare 


Ev. bilagor till anmälan 
 
 


Rektors namn och kontaktuppgifter 


 
Kortfattad beskrivning av anmälans grund, samt vad som föranleder anmälarens oro.  
 
[Detaljerad beskrivning av situationen. Rör det sig om misstanke eller finns klara belägg osv.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vårdnadshavare informerade om anmälan   Ja  Nej  


Kommentar till ovan (t ex reaktioner m.m.):  


 


 


Skolan och anmälaren är villig att gå igenom anmälan med berörd familj och socialtjänst.  


Bekräftelse på att anmälan mottagits och vem som handlägger anmälan önskas. Även återkoppling när 
utredningen är fullföljd önskas (se kontaktuppgifter ovan).  


 


____________________________   ____________________________   
Underskrift anmälaren   Underskrift rektor  


 


________________________   
Elevhälsa 








1 


 


 


 


 


 


 
STANDARD FÖR ARBETE KRING SÄRSKILT STÖD 


 


Fr.o.m. ht 2011 


 


Standarden genomgår löpande revidering läsårsvis 


2011-12/2012-08/2012-12/2013-08/2014-01/2014-09/2015-10 


 


Reviderad 2015-10-28 
 


Ansvarig: Håkan Stenström 
 
 


  







2 


 


 
INNEHÅLL 


1. Inledning och Utgångspunkter för arbetet ........................................................ 4 


2. Skolans uppdrag ................................................................................................ 5 


2.1 Skollagen om elevers kunskapsutveckling samt skolans stöd till elever ........................... 5 


2.2 Läroplanen om stöd till elever ............................................................................................. 6 


2.3 Stöd till elever med funktionsnedsättning .......................................................................... 7 


3. Ansvarsnivåer för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling ....................... 8 


3.1 Huvudmannens ansvar för elevernas kunskapsutveckling ................................................. 8 


3.2 Rektors ansvar för elevernas kunskapsutveckling ............................................................... 8 


3.3 Stödsamordnares ansvar för elevernas kunskapsutveckling .............................................. 9 


3.4 Elevhälsans ansvar för elevernas kunskapsutveckling ........................................................ 9 


3.5 Undervisande lärares ansvar för elevernas kunskapsutveckling ........................................ 9 


3.6 Mentors/Klassföreståndares ansvar för elevernas kunskapsutveckling .......................... 10 


4. Begreppsdefinitioner ....................................................................................... 11 


4.1 Två former av stödinsatser ................................................................................................. 11 


4.1.1 Extra anpassningar ............................................................................................................... 11 


4.1.2 Särskilt stöd .......................................................................................................................... 11 


4.2 Övriga stödåtgärder ........................................................................................................... 11 


4.2.1 Rätt att gå om en kurs .......................................................................................................... 11 


4.2.2 Individuellt anpassat program .............................................................................................. 12 


4.2.3 Reducerat program .............................................................................................................. 12 


4.2.4 Förlängd undervisning .......................................................................................................... 13 


4.2.5 Specialklasser ....................................................................................................................... 13 


4.2.6 Studiehandledning på modersmålet .................................................................................... 13 


5. LBS rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd .................. 14 


5.1 Arbetsgång .......................................................................................................................... 14 


5.2 Uppföljningskonferens ........................................................................................................ 17 


5.3 Riktlinjer vid utredning och utarbetande av åtgärdsprogram ......................................... 17 







3 


 


5.3.1 Samverkan och delaktighet .................................................................................................. 17 


5.3.2 Korrekt språkbruk och tystnadsplikt kring stöd ................................................................... 18 


5.3.3 Förvaring av dokumentation ................................................................................................ 18 


Bilaga 1: anmälan till rektor om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd 
(orosanmälan) ...................................................................................................... 19 


Bilaga 2: Utredning av behov av särskilt stöd ...................................................... 20 


Bilaga 3A: Åtgärdsprogram ................................................................................. 23 


Bilaga 3B: extra anpassningar.............................................................................. 25 


Bilaga 4: utvärdering av genomförda åtgärder ................................................... 26 


  







4 


 


1. INLEDNING OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 


På LBS ska vi ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 
personliga utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar 
utvecklas så långt som möjligt i linje med utbildningens mål så som de formuleras i läroplan 
och examensmål (inklusive de mål som anges i ämnesplanerna).  


Den här standarden beskriver hur vi ska följa upp och stödja elevernas kunskapsutveckling 
under utbildningens gång. Både undervisande lärare, klassföreståndare/mentor, rektor och 
huvudmannen ska löpande följa elevernas kunskapsutveckling på olika plan för att försäkra 
sig om att eleverna når de mål som minst ska uppnås (lägst betyget E inom respektive 
ämne).  


Standarden syftar till att vägleda personal på LBS i arbetet med elevernas lärande och 
utveckling i linje med skolans uppdrag. Jämte standarden ska Skolverkets allmänna råd och 
övrigt stödmaterial samt Skolinspektionens rapporter och PM användas som hjälp i arbetet. 
Aktuell forskning kring lärande och pedagogisk utveckling ska också ligga till grund för 
arbetet med elevernas lärande och utveckling.  
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2. SKOLANS UPPDRAG 


Nedan framgår vad skollagen, läroplanen och gymnasieförordningen säger om vårt ansvar 
för att alla elever ska nå målen för utbildningen.  


 


2.1 SKOLLAGEN OM ELEVERS KUNSKAPSUTVECKLING SAMT SKOLANS 
STÖD TILL ELEVER 


I skollagens portalparagraf, (1 kap. 4 § 2010:800), framgår att utbildningen ska syfta till att 
eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.  


Vidare framgår att hänsyn ska tas till elevers olika behov. Alla elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Strävan ska vara att uppväga skillnader i 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 


I 3 kap. 3 § Skollagen (2010:800) framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning 
och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  


I samma kapitel 4 § (skollagen 2010:800) framgår att elev och vårdnadshavare fortlöpande ska 
informeras om elevens utveckling. 


I 8 § Skollagen (2010:800) framgår att om det inom ramen för undervisningen eller genom 
resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller 
en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. 
Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara 
tillräckliga.  


Rektorn ska då se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt 
stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 


Utredningen ska ske i samråd med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.  


Om utredningen visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn besluta att ett 
åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Men om utredningen visar att eleven är i behov av 
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.  


I 3 kap. 9 § (skollagen 2010:800) framgår också att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en 
elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska 







6 


 


tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och 
utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och 
elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 


Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en 
annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får 
rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.  


Genom 3 kap. 7 § (Skollagen 2010:800) framgår att särskilt stöd får ges i stället för den 
undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda 
stödet ska emellertid ges inom den elevgrupp som eleven tillhör, om inte annat följer av 
skollagen eller annan författning. 


Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas. Åtgärdsprogrammet ska emellertid beslutas av rektorn.  


 


2.2 LÄROPLANEN OM STÖD TILL ELEVER 


I läroplanen anges vidare de mål som eleverna ska nå genom sin utbildning. Alla mål är 
viktiga, men det är när eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen för lägst betyget E i 
respektive kurs som utredning av behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram är aktuellt.  


I anslutning till kunskapsmålen i läroplanen framgår tydligt att alla som arbetar i skolan ska 
hjälpa elever som har behov av särskilt stöd för att nå målen, och samverka för att göra 
skolan till en god miljö för lärande. 


Läroplanen klargör att skolans lärare, oavsett undervisningsämne, i sitt arbete för att 
eleverna ska nå utbildningens mål bland annat ska:  
 


- Utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
- Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. 
- I undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper 


som främjar elevernas lärande.  
- Stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter. 
- Samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen.  
- I undervisningen utnyttja de kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv 


som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång. 
- I undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och för 


undervisningen relevant pedagogisk och annan forskning.  
- Organisera och genomföra arbetet så att eleven 


- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 
och utveckla hela sin förmåga 


- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen 
går framåt 


- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang 
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- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar 
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande 


Rektorn har ett uttryckligt ansvar för att lärarna anpassar undervisningens uppläggning, 
innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. 


 


2.3 STÖD TILL ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 


En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 
som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Det här innebär att eleven ska ges stöd, även om 
hon eller han når de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Skolverkets allmänna råd)  
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3. ANSVARSNIVÅER FÖR UPPFÖLJNING AV ELEVERNAS 
KUNSKAPSUTVECKLING 


 


3.1 HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR ELEVERNAS 
KUNSKAPSUTVECKLING 


Huvudmannen har ett ansvar för att personalen på skolorna fullgör sitt ansvar i linje med 
skollag och läroplan. Elevernas kunskapsutveckling och skolornas arbete följs därför 
regelbudet upp centralt inom ramen för kvalitetsarbetet. Förutsättningar för skolornas arbete 
ges bland annat genom verksamhetsgemensamma standarder, verksamhetsgemensamma 
processer, tidsplaner och verktyg som kvalitetssäkras ur både pedagogiskt och juridiskt 
perspektiv, samt genom olika stöd- och fortbildningsinsatser. 


 


3.2 REKTORS ANSVAR FÖR ELEVERNAS KUNSKAPSUTVECKLING 


Skolans rektor är ytterst ansvarig för att alla elever garanteras förutsättningar för att nå målen 
och därmed utvecklas så långt som möjligt. Rektorn ansvarar för att det för elever som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska nås görs en utredning som klargör 
huruvida eleven är i behov av särskilt stöd, samt för att fatta beslut om åtgärdsprogram.  


Rektorn ansvarar för att all personal på skolan informeras om skolans stödrutiner och att 
lärare, klassföreståndare, stödsamordnare och elevhälsa får den utbildning och underlag som 
de behöver för sitt uppdrag. Rektorn bör utöver detta se till så att det finns fungerande 
rutiner för hur lärarna kan samarbeta och överföra information kring de extra anpassningar 
som genomförs inom ramen för undervsiningen och för att det finns former för att utvärdera 
om de extra anpassningarna fungera.  


Rektorn ska löpande hålla sig informerad om elevernas kunskapsutveckling och 
studiesituation på skolan genom de elevadministativa systemet, klasskonferenser, 
uppföljningskonferenser samt de utredningar om behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram 
som upprättas till stöd för enskilda elevers kunskapsutveckling.  


Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling ska även ske genom sammanställning av 
betygsprognoser och slutlig betygssättning samt vid skolan (bl. a. i relation till resultat på 
nationella prov och betygsstatistik i övrigt på såväl nationell som lokal nivå - inom 
utbildningen, mellan utbildningar, mellan årskullar, mellan lärare, i relation till elevers 
ingångsbetyg osv.).  


Sammanställningen av elevernas kunskapsutveckling genom betygssättningen ska ligga till 
grund för bedömning av skolans måluppfyllelse och beslut om insatser för att höja den. 
Rektorn ansvarar för att processen och tidsplanen för kvalitetsarbetet fungerar på skolan (se 
standard för systematiskt kvalitetsarbete). 
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3.3 STÖDSAMORDNARES ANSVAR FÖR ELEVERNAS 
KUNSKAPSUTVECKLING 


Vid skolan är det rektors ansvar att se till att det finns en funktion/person som har en 
stödsamordnande roll. Hans eller hennes uppgift ska, när det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska nås, vara att utreda huruvida elever är i behov 
av särskilt stöd, upprätta åtgärdsprogram efter rektors beslut samt följa upp och utvärdera 
åtgärdsprogram.  


Den person som är stödsamordnare ska ha specialpedagogisk kompetens och därigenom 
vara en del av elevhälsan (se nedan). Stödsamordnaren ska ha specialpedagogisk utbildning 
på högskolenivå som omfattar det specialpedagogiska fältet såväl generellt som specifikt.    


Stödsamordnaren ska fungera som rådgivande för lärarnas och klf:s/mentors arbete med 
eleverna, och även fungera som kontaktperson med kommunens uppföljningsenhet och 
övriga resurser på området såsom Specialpedagogiska skolmyndigheten m.m. 


Rektorn har ansvaret för att skolans arbetsformer för stöd och särskilt stöd fungerar väl och 
ska besluta om upprättande av och innehåll i åtgärdsprogram.  


 


3.4 ELEVHÄLSANS ANSVAR FÖR ELEVERNAS KUNSKAPSUTVECKLING 


Elevhälsan består av skolhälsovård (skolsköterska samt skolläkare), kurator, psykolog, 
studievägledare och resurs med specialpedagogisk kompetens (stödsamordnare). 
Elevhälsan ska vara delaktig i skolans arbete kring elevers utveckling mot målen och arbetet 
med särskilt stöd, och bistå med expertis i samband med arbetet med utredningar samt 
upprättande, genomförande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram. Elevhälsan ska 
också finnas med som stöd i arbetet med de extra anpassningarna och kan också involveras i 
arbetet med extra anpassningar för eleven om det är en mindre insats under en begränsad 
tid.  


 


3.5 UNDERVISANDE LÄRARES ANSVAR FÖR ELEVERNAS 
KUNSKAPSUTVECKLING 


Närmast eleverna ska undervisande lärare kontinuerligt följa och analysera 
kunskapsutvecklingen hos eleverna genom olika typer av avstämningar och bedömningar. 
Läraren ska löpande föra en dialog med varje elev utifrån hans eller hennes utvecklingsbehov 
och progression i ämnet. Elevernas kunskapsutveckling ska dokumenteras löpande under 
kursens gång genom det elevadministrativa systemet, där även eleven själv, vårdnadshavare, 
elevens klassföreståndare och rektor kan ta del av den enskilda elevens studiesituation.  


Om det inom ramen för undervisningen eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, är läraren skyldig att 
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skyndsamt ge eleven stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara 
tillräckliga, är läraren skyldig att anmäla detta till rektor. 


Om läraren, trots att stöd getts i form av extra anpassningar, befarar att eleven riskerar att 
inte nå de kunskapskrav som minst ska nås, ska läraren omgående anmäla detta till rektor via 
den uppföljningskonferens som hålls minst 1 gång per vecka på skolan (se nedan).  


Mot slutet av kursen ska undervisande lärare ha betygssamtal med varje elev. Då ska läraren 
sammanfatta elevens kunskapsutveckling under kursens gång och på ett sakligt sätt förklara 
på vilka grunder som betygssättningen sker. Eleven ska då även ges tillfälle att ge sin syn på 
sin kunskapsutveckling i linje med kunskapskraven och betygssättningen i relation till dessa. 


Varje lärare har ett särskilt ansvar för att planera undervisningens upplägg och arbetssätt 
utifrån eleverna i undervisningsgruppen så att alla elever ges möjlighet att nå 
kunskapskraven. Denna planering ska framgå i den undervisningsplan som läraren upprättar 
för varje enskild kursgrupp (se standard för systematiskt kvalitetsarbete). Elever i behov av 
särskilt stöd ska, inom ramen för undervisningen, ges det stöd som de behöver enligt 
upprättat åtgärdsprogram. 


 


3.6 MENTORS/KLASSFÖRESTÅNDARES ANSVAR FÖR ELEVERNAS 
KUNSKAPSUTVECKLING 


Klassföreståndaren/mentorn ska regelbundet följa upp den övergripande studiesituationen 
för eleverna i sin klass/grupp via det elevadministrativa systemet och via de eventuella 
åtgärdsprogram som upprättats för någon eller några elever i klassen. 
Klassföreståndare/mentorn ska också sprida information om och följa upp de ev 
övergripande extra anpassningar som en elev kan behöva i flera ämnen.  


Elevernas kunskapsutveckling ska vidare följas upp i samband med de utvecklingssamtal som 
mentor/klassföreståndaren håller med eleverna i sin klass varje termin. Elevernas 
studiesituation sammanställs därefter och förmedlas till rektor och arbetslaget. 
Sammanställningen ska också utgöra ett underlag för klasskonferenser. 
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4. BEGREPPSDEFINITIONER 


 


4.1 TVÅ FORMER AV STÖDINSATSER 


Enligt skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (2014) finns två former av stödinsatser – extra anpassningar och särskilt 
stöd. 
 


4.1.1 EXTRA ANPASSNINGAR 


Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Det finns inte heller något 
krav på dokumentation av extra anpassningar men det kan ändå med fördel göras kort och 
enkelt för att underlätta uppföljning. Vidare bör man dokumentera ev extra anpassningar 
som görs efter att en utredning genomförts och beslut tagits om att det inte behövs särskilt 
stöd och därmed inte heller något åtgärdsprogram (se Bilaga 3B) 
 


4.1.2 SÄRSKILT STÖD 


Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer 
ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 
skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning 
eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det 
stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektorn och 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram 
 


 


4.2 ÖVRIGA STÖDÅTGÄRDER 


9 kap 1-9 §§ Gymnasieförordningen (2010:2039) ger viss ledning för stödåtgärder som 
rektorn kan besluta om i form av ingrepp i elevens utbildning och studieplan. Det är dock 
främst en pedagogisk uppgift att stödja elever att nå kunskapskraven!  
 


4.2.1 RÄTT ATT GÅ OM EN KURS 


1 § Om en elev inte har fått lägst betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen en 
gång. Eleven anmäler sig till detta själv, men bör uppmuntras av skolan att göra det. 
Observera att särskilt stöd ska ges under pågående kurs – inte efteråt.  Detta måste därför 
vara en lösning i de fall där det finns särskilda omständigheter till att det särskilda stödet inte 
gett avsedd verkan.  Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E får 
eleven gå om kursen ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl. 
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Om en elev har fått betyget F på en stor andel av kurserna under ett läsår får eleven, om det 
finns särskilda skäl, gå om också sådana kurser som eleven fått lägst betyget E på under 
läsåret.  


Om det är schematekniskt möjligt följer eleven undervisningen, annars får eleven följa kursen 
enligt en enskild plan (prövningsprogram) och regelbundna 
examiniationstillfällen/träffar/avstämningar med läraren. 


En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång. 


2 § En elev som har bytt studieväg får, om det finns särskilda skäl, gå om sådana kurser som 
eleven tidigare fått lägst betyget E på.  


 


4.2.2 INDIVIDUELLT ANPASSAT PROGRAM 


4 § En elevs utbildning får avvika från vad som annars gäller för ett nationellt program 
genom att vissa kurser byts ut om 


1. utbildningen kan hänföras till ett nationellt program, 
2. kraven för examen från det aktuella programmet kan uppfyllas, och 
3. beslutet fattas före utgången av det andra läsåret. 


När det gäller 2 får dock den inledande kursen i matematik bytas ut mot en annan inledande 
kurs i matematik. 


Beslut om att byta ut en viss kurs får inte fattas efter det att eleven påbörjat kursen. 


5 § Rektorn fattar beslut enligt 1, 2 och 4 §§ efter det att eleven och berörda lärare har fått 
yttra sig. Om eleven inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, ska även elevens 
vårdnadshavare yttra sig. 


 


4.2.3 REDUCERAT PROGRAM 


6 § En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om 
eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat 
sätt.  


Reducerar kurser gör man för att eleven ska kunna koncentrera sin energi på övriga kurser i 
studieplanen. Det är en absolut sista utväg för att komma till rätta med en elevs 
studiesituation och bedömningen om att eleven hjälps av en sådan lösning till gagn för lägst 
betyget E i övriga kurser bör vara mycket väl underbyggt. Observera att elever vars 
studieplan reduceras får inte examen eftersom en gymnasieexamen kräver minst 2500p! 


Blankett: Reducerat program beslutas inom ramen för ett åtgärdsprogram 
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4.2.4 FÖRLÄNGD UNDERVISNING 


7 § Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får 
fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med 
hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Beslutanderätten för 
beslut enligt 9 kap 7 § gymnasieförordningen (2010:2039) är på LBS skriftligen delegerat till 
rektor. 


Utgångspunkten för att medge ett 4:e läsår ska vara en bedömning av elevens möjligheter 
att tillgodogöra sig undervisningen följande läsår. Utifrån elevens studiesituation och den 
individuella studieplanen övervägs om förlängd studiegång är den riktiga åtgärden för 
eleven. Utgångspunkten är att tillmötesgå elevens rätt till utbildning med fullständigt 
slutbetyg/examen. 


Om rektor beslutar att förlänga undervisningen ska rektor begära ersättning för ett ”fjärde 
läsår” av elevens hemkommun.  


 


4.2.5 SPECIALKLASSER 


8 § Specialklasser får inrättas för elever som på grund av hörsel- eller synskada, rörelsehinder 
eller andra uttalade studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen. 


 


4.2.6 STUDIEHANDLEDNING PÅ MODERSMÅLET 


9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 


Om det finns särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före 
sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges 
studiehandledning på det språket i stället för modersmålet. 
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5. LBS RUTINER FÖR ARBETET MED EXTRA 
ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD 


Utgångspunkten ska alltid vara att utbildningen och undervisningen ska planeras så att 
alla elever ges möjligheter att nå kunskapskraven. Trots detta kan det av olika anledningar 
ändå vara så att en elev under kortare eller längre tid är i behov av särskilt stöd för att nå 
kunskapskraven. Då ska eleven få det. 


Hur det särskilda stödet ska utformas beror på elevens behov, vilket är olika från elev till elev. 
Det finns alltså inga förutbestämda lösningar eller åtgärder. Genom att regelbundet ta del av 
forskningsresultat och Skolverkets allmänna råd, stödmaterial, rapporter och PM på området 
ökar däremot förståelsen för olika typer av problematik och hur man kan hjälpa elever med 
olika behov rätt. Att vara insatt i regelverket kring skolans ansvar för att elever når 
kunskapskraven är en grundförutsättning för att fatta korrekta beslut och planera en 
utbildning och undervisning som är väl anpassad efter eleverna. Att hålla sig väl förtrogen 
med regelverket, aktuell forskning, Skolverkets stödmaterial och Skolinspektionens 
granskningar m.m. ska vara en självklarhet för all personal på skolan – särskilt pedagogisk 
personal.  


 


5.1 ARBETSGÅNG  


Nedan beskrivs den arbetsgång som skolan ska följa i arbetet med elevers behov av särskilt 
stöd uppdelat i 6 övergripande steg – steg 2-6 är kopplade till de veckovisa 
uppföljningskonferenser (se nedan) som ska hållas på skolan: 
 


 
 


Steg 1:


Extra anpassningar 
inom ramen för den 


ordinarie undervisningen 
.


Steg 2:


Anmälan till rektor om 
att eleven, trots extra 


anpassningar, riskerar att 
inte nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås.


Uppföljningskonferens


Steg 3:


Utredning av elevens 
behov av särskilt stöd 


startar. 


Berörd personal ska 
bidra med underlag i 


utredningen.


Steg 4:


Beslut om upprättande 
av åtgärdsprogram för 
att tillgodose elevens 


behov så att eleven når 
kunskapskraven.


Steg 5: 


Åtgärdsprogrammet
utarbetas och beslutas


Steg 6: 


Åtgärdsprogrammets 
genomförs . Effekter


följs upp och 
utvärderas.







15 


 


 
1. Stöd i form av extra anpassningar ges 


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


2. Elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås anmäls till 
rektor 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till 
rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 
inte skulle vara tillräckliga. (3 kap 8 § Skollagen (2010:800)). 


Anmälan görs till rektor i samband med skolans veckovisa uppföljningskonferens, där 
rektor samråder med elevhälsan.  


All personal berörs av anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 8 § skollagen.  


Blankett: Anmälan till rektor om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd 


 
3. Utredning av elevens behov av särskilt stöd startar 


Rektorn startar därefter en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen 
ska vara allsidig och kartlägga elevens studiesituation och tänkbara orsaker och 
omständigheter på skolnivå, gruppnivå, individnivå och social nivå som kan ha 
betydelse för att eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska nås. 
Utredningen ska göras av stödsamordnaren i samråd med elevhälsan och 
genomföras snarast möjligt efter att eleven rapporterats till uppföljningskonferensen.  
Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 
skolsituation. 


Eleven och elevens vårdnadshavare ska alltid ges möjlighet att delta i utredningen 
med sin information om möjliga orsaker.  


Blankett: Utredning av behov av särskilt stöd 


 
4. Beslut om åtgärdsprogram fattas 


Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektorn fatta beslut om 
att ett åtgärdsprogram ska upprättas för eleven. Om utredningen visar att eleven inte 
är i behov av särskilt stöd ska rektorn fatta beslut om att åtgärdsprogram inte ska 
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utarbetas. Om utredningen visar att eleven har behov av extra anpassningar som kan 
göras inom ramen för undervisningen bör dessa dokumenteras.   


Blankett: Utredning av behov av särskilt stöd (inkl. beslut om åtgärdsprogram), ev 
Extra anpassningar 


Överklagan 
Rektors beslut om åtgärdsprogram kan överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. Information om hur elever och vårdnadshavare överklagar ges i 
beslutet om att upprätta åtgärdsprogram. 


 


5. Åtgärdsprogram utarbetas och beslutas 
Om rektor fattar beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas, ska det utarbetas så att 
behovet av särskilt stöd tydligt framgår, samt hur det ska tillgodoses. Av 
åtgärdsprogrammet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och 
utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. 


Eleven och elevens vårdnadshavare ska alltid ges möjlighet att delta när ett 
åtgärdsprogram utarbetas. 


När åtgärdsprogrammet är utarbetat ska det beslutas av rektorn i samband med 
skolans uppföljningskonferens.  


Blankett: Åtgärdsprogram 


Överklagan 
Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
Information om hur elever och vårdnadshavare överklagar ges i det beslutade 
åtgärdsprogrammet. 


 


6. Åtgärdsprogram genomförs, följs upp och utvärderas 
När ett åtgärdsprogram beslutats ska berörd personal informeras om 
åtgärdsprogrammet så att åtgärderna kan genomföras.  


Rektor ansvarar för att samtliga beslutade åtgärder följs upp kontinuerligt av 
undervisande lärare och övrig personal (i det vardagliga arbetet med eleven), samt av 
elevhälsan (uppföljningskonferens) för att kontrollera att arbetet löper som det ska.  


Rektor ansvarar också för att åtgärdsprogrammet utvärderas vid en given tidpunkt, 
vid en sådan utvärdering bör eleven och elevs vårdnadshavare vara med. Ansvarig för 
utvärderingen anges i åtgärdsprogrammet och bör vara stödsamordnaren. 
Utvärderingen ligger sedan till gund för vidare beslut (om nytt åtgärdsprogram ska 
upprättas, om åtgärdsprogrammet ska avslutas eller om ny utredning ska göras). 


Blankett: Utvärdering av genomförda åtgärder 
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Utredningarna och de upprättade åtgärdsprogrammen ska även sammanställas 
statistiskt för att bilda underlag till skolans systematiska kvalitetsarbete. Statistiken 
rapporteras till huvudmannen vid givna tillfällen inom kvalitetsprocessen och dess 
tidsplan (se standard för systematiskt kvalitetsarbete). 


 
 


5.2 UPPFÖLJNINGSKONFERENS  


Uppföljningskonferensen ska, beroende på skolans förutsättningar och behov, hållas minst 
en gång varannan vecka. Lärare och övrig skolpersonal är, efter att extra anpassningar 
gjorts inom ramen för undervisningen, skyldiga att anmäla elever som riskerar att inte nå de 
kunskapskrav som minst ska nås till konferensen. Rektor är ordförande. Stödsamordnare för 
protokoll och är föredragande för genomförda utredningar, upprättade åtgärdsprogram och 
status för pågående åtgärdsprogram.  


I linje med rutinerna ovan ska följande behandlas vid varje konferens: 


• Anmälningar av elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås.  
Lärare eller övrig skolpersonal rapporterar 


• Framtagna utredningar av elevers behov av stöd läggs fram av stödsamordnare.  
Rektor beslutar om upprättande av åtgärdsprogram  


• Framtagna åtgärdsprogram läggs fram av stödsamordnare.  
Rektor beslutar om åtgärdsprogramet ska genomföras med föreslagna åtgärder 


• Status för verksamma åtgärdsprogram rapporteras av stödsamordnare 
Rektor beslutar om åtgärdsprogramet ska betrakas som avslutat, om programmet ska 
revideras, om en ny utredning ska göras och ett nytt åtgärdsprogram ska upprättas. 


 


5.3 RIKTLINJER VID UTREDNING OCH UTARBETANDE AV 
ÅTGÄRDSPROGRAM 


5.3.1 SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET 
För att beslut om stöd ska ge goda resultat gäller att de som deltar i utredning och 
åtgärdsprogram känner sig delaktiga och ser sin del i lösningen. Rektor är ansvarig för beslut 
om utredning och åtgärdsprogram, men för att utredningen och åtgärdena i 
åtgärdsprogrammet ska falla väl ut gäller att besluten bygger på både elevens, lärares, 
vårdnadshavares och i förekommande fall övriga deltagares bidrag till lösning.  
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5.3.2 KORREKT SPRÅKBRUK OCH TYSTNADSPLIKT KRING STÖD 
29 kap. 14 § skollagen (2010:800) klargör att lärare eller övrig personal som är eller har varit 
verksam vid skolan inte får föra information vidare till en obehörig person (t.ex. 
familjemedlem, vän, bekant, kollega som informationen inte har betydelse för) om vad som 
har framkommit om en enskild elev i samband med den elevstödjande verksamheten. 


En elev har vidare alltid rätt att när som helst ta del av all dokumentation som rör henne eller 
honom. Därför behöver ett korrekt och objektivt språkbruk användas i all dokumentation och 
inget privat ovidkommande eller kränkande får förekomma i dokumentationen.  


 


5.3.3 FÖRVARING AV DOKUMENTATION 
All dokumentation och beslutsunderlag ska förvaras på trygg och säker plats hos rektor.  
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BILAGA 1: ANMÄLAN TILL REKTOR OM ATT EN ELEV KAN 
VARA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (OROSANMÄLAN) 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, 
en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att 
sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet 
av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 


Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 


Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 


3 kap 8 § Skollagen (2010:800) 


 
Elevens namn 
 
 


Elevens personnummer 
 
 


Utbildning och klass 
 
 


 
Vilka kunskapskrav är det eleven riskerar att inte nå? (anmälan enligt 3 kap 8 § Skollagen (2010:800) 
(ange kurs och kunskapskrav samt vilka förmågor du upplever att eleven har svårigheter med) 


 


 
Finns det anledning att tro att eleven far illa i hemmet?  
(anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 


 


 


Är du orolig för elevens psykiska eller fysiska hälsa?  
(hög frånvaro) 


 


 
Är du orolig för elevens psykosociala situation i skolan? (anmälan enligt 6 kap 10 § Skollagen (2010:800) 


 


 


Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, 
en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §  


3 kap 5a § Skollagen (2010:800) 


Beskriv de extra anpassningar som gjorts inom ramen för den ordinarie undervisningen  


 


 
Blanketten lämnas till rektor. Rektor samråder med elevhälsan och ansvarar för att en utredning genomförs skyndsamt. 
 
 
 
_____________________ ________________________ _____________________________ 
Datum för anmälan Anmälan gjord av Underskrift   
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BILAGA 2: UTREDNING AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, 
en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 
inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 


Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 


Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd 


3 kap 8 § Skollagen (2010:800) 


 
Elevens namn 
 
 


Elevens personnummer 
 
 


Utbildning och klass 
 
 


Datum (utredningen startar) 
 
 


Delaktiga i utredningen (namn/befattning) 
 
 


Ansvarig för utredningen (namn/befattning) 
 
 


 
Sammanfattning av elevens studiesituation – kunskapskrav som eleven riskerar att inte nå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevens syn på omständigheter som kan ha betydelse för att eleven inte når de kunskapskrav som minst ska nås 
 
Skolnivå – skolan:  
 
Gruppnivå – klassen: 
 
Gruppnivå – kursgruppen (ämnet): 
 
Individnivå – eleven: 
 
Social nivå – hemmet, vänner m.m.: 
 
Vårdnadshavares syn på omständigheter som kan ha betydelse för att eleven inte når de kunskapskrav som minst ska 
nås 
 
Skolnivå – skolan:  
 
Gruppnivå – klassen: 
 
Gruppnivå – kursgruppen (ämnet): 
 
Individnivå – eleven: 
 
Social nivå – hemmet, vänner m.m.: 
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Finns tidigare utredningar/behov av särskilt stöd – vad visar de? 
 
Skolnivå – skolan:  
 
Gruppnivå – klassen: 
 
Gruppnivå – kursgruppen (ämnet): 
 
Individnivå – eleven: 
 
Social nivå – hemmet, vänner m.m.: 
 
Skolpersonalens syn på omständigheter som kan ha betydelse för att eleven inte når de kunskapskrav som minst ska 
nås (klf, undervisande lärare, stödsamordnare, elevhälsa): 
 
 
Skolnivå – skolan:  
 
Gruppnivå – klassen: 
 
Gruppnivå – kursgruppen (ämnet): 
 
Individnivå – eleven: 
 
Social nivå – hemmet, vänner m.m.: 
 
Eventuella övriga instansers syn på omständigheter som kan ha betydelse för att eleven inte når de kunskapskrav som 
minst ska nås (Socialtjänst, SPSM m.m.) 
 
 
Skolnivå – skolan:  
 
Gruppnivå – klassen: 
 
Gruppnivå – kursgruppen (ämnet): 
 
Individnivå – eleven: 
 
Social nivå – hemmet, vänner m.m.: 
 
Elevens styrkor och intressen 
 
 
Elevens perspektiv: 
 
Vårdnadshavares/förälders perspektiv: 
 
Undervisande lärares och klf:s perspektiv: 
 
Elevhälsans/övriga instansers perspektiv: 
 


 
Sammanfattning av utredningen  
[Redogör för den samlade bedömningen av elevens behov och huruvida eleven anses vara i behov av särskilt stöd. 
Sammanfattningen ligger sedan till grund för rektors beslut om åtgärdsprogram ska utarbetas eller ej] 
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Rektors beslut om åtgärdsprogram enligt 3 kap. 8-9 §§ skollagen (2010:800) 


☐ Åtgärdsprogram ska upprättas (se separat åtgärdsprogram)  


☐ Åtgärdsprogram ska inte upprättas (eleven bedöms inte vara i behov av särskilt stöd) 


 


_______________________ _______________________ 


Datum (utredningen avslutas) Rektors signatur  


 


Överklaga beslutet 


Beslutet kan överklagas enligt skollagen 28 kap. 16§, se nedan. 


Så här överklagar du: 


Beskriv i löpande text vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha. Bifoga beslutet, ange ditt namn, personnummer 
och kontaktuppgifter och skriv under överklagandet. Om du är under 16 år ska även vårdnadshavare skriva under ditt 
överklagande. Mer information finns på www.overklagandenamnden.se  


Skicka överklagandet så att det kommer skolan tillhanda inom tre veckor från det datum du tagit del av beslutet. Skicka 
överklagandet till din skolas postadress och mark kuvertet “Rektor”. 


Det här händer med din överklagan: 


När ditt överklagande kommit in till skolan dateras det. Skolan prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid, och tar 
ställning till om beslutet ska omprövas. Om rektors beslut star kvar sänder skolan överklagandet vidare till Skolväsendets 
överklagandenämnd som tar ställning till om beslutet är riktigt eller om rektorn måste fatta ett nytt beslut.  


Överklagandet och övriga dokument som du skickar in blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut och 
Skolväsendets överklagandenämnds beslut är offentligt.  


Skollagen 2010:800 28 kap 16 § gällande överklagande av rektors beslut om åtgärdsprogram ska upprättas, samt 
innehållet i åtgärdsprogrammet 


Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om åtgärdsprogram enligt skollagen 3 kap. 9 §. 


Vid prövning av ett överklagande enligt första stycket ska nämnden antingen fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. 
Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning. 
  



http://www.overklagandenamnden.se/
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BILAGA 3A: ÅTGÄRDSPROGRAM 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd 
och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och 
utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare 
ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 


Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller 
enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon 
annan. 


3 kap 9 § Skollagen (2010:800) 


 
Elevens namn 
 
 


Elevens personnummer Utbildning och klass 


Ansvarig för åtgärdsprogrammet 
 
 


Åtgärdsprogrammet baserar 
sig på följande utredning: 
[datum] 


Datum för upprättande 
 


Eleven har medverkat i utarbetandet av 
åtgärdsprogrammet 
☐ Ja 
☐ Nej  
 


Elevens vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet 
(gäller ej myndig elev): 
☐ Ja  
☐ Nej  
 


 
Ange de behov hos eleven som ligger till 
grund för de särskilda stödåtgärder som 
skolan sätter in: 
 


Ange på vilket sätt elevens behov ska 
tillgodoses  
[redogör för de åtgärder som skolan 
vidtar på individ-, grupp- eller skolnivå för 
att tillgodose elevens behov] 


Ange vem som är ansvarig för åtgärden 
(namn/befattning) 


1. 
 
 
 
 
 


1. 
 
 
 
 
 


1. 
 
 
 
 
 


2. 
 
 


2. 
 
 
 
 
 


2. 
 
 
 
 
 


3. 
 
 
 
 
 


3. 
 
 
 
 
 


3. 
 
 
 
 
 


4. 
 
 
 
 
 


4. 
 
 
 
 
 


4. 
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Uppföljning av åtgärdsprogrammet 
 
Datum för uppföljning av åtgärdsprogrammet (ansvarig personals kontinuerliga arbete med att följa upp åtgärderna i vardagen): 
 
 
Namn och befattning på den/de som ansvarar för uppföljningen: 
 
 


 
Utvärdering av åtgärdsprogrammet 
 
Datum då åtgärdsprogrammet kommer att utvärderas: 
 
 
Namn och befattning på den som ansvarar för utvärderingen: 
 
 


 


Rektors beslut om att åtgärdsprogrammet ska genomföras enligt programmets innehåll (enligt 3 kap. 8 § Skollagen). 


 


_______________________ _______________________ 


Datum för beslut Rektors signatur  


 


Överklaga beslutet 


Beslutet kan överklagas enligt skollagen 28 kap. 16§, se nedan. 


Så här överklagar du: 


Beskriv i löpande text vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha. Bifoga beslutet, ange ditt namn, personnummer 
och kontaktuppgifter och skriv under överklagandet. Om du är under 16 år ska även vårdnadshavare skriva under ditt 
överklagande. 


Skicka överklagandet så att det kommer skolan tillhanda inom tre veckor från det datum du tagit del av beslutet. Skicka 
överklagandet till din skolas postadress och mark kuvertet “Rektor”. 


Det här hander med din överklagan: 


När ditt överklagande kommit in till skolan dateras det. Skolan prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid, och tar 
ställning till om beslutet ska omprövas. Om rektors beslut star kvar sänder skolan överklagandet vidare till Skolväsendets 
överklagandenämnd som tar ställning till om beslutet är riktigt eller om rektorn måste fatta ett nytt beslut.  


Överklagandet och övriga dokument som du skickar in blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut och 
Skolväsendets överklagandenämnds beslut är offentligt.  


 


Skollagen 2010:800 28 kap 16 § gällande överklagande av rektors beslut om åtgärdsprogram ska upprättas, samt 
innehållet i åtgärdsprogrammet 


Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om åtgärdsprogram enligt skollagen 3 kap. 9 §. 


Vid prövning av ett överklagande enligt första stycket ska nämnden antingen fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. 
Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning. 


Mer information finns på www.overklagandenamnden.se  



http://www.overklagandenamnden.se/
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BILAGA 3B: EXTRA ANPASSNINGAR 
Extra anpassningar är en stödinsats som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Denna stödinsats kräver inte att ett formellt beslut fattas. Om eleven 
däremot är i behov av särskilt stöd, skall sådant ges och ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogram beslutas av 
rektorn.  


Blanketten extra anpassningar kan användas för att dokumentera och följa upp de extra anpassningar som skolan 
efter t.ex. en överlämning eller utredning av elevens behov bedömer nödvändiga för att eleven ska nå 
kunskapskraven för minst E.  


3 kap 5a § Skollagen (2010:800)  


 
Elevens namn 
 
 


Elevens personnummer 
 


Utbildning och klass 


Ansvarig för upprättandet [namn/befattning] 
 
 


Datum för upprättande 
 


Information/underlag som ligger till grund för att eleven skulle vara i behov av extra anpassningar: 
 
 


 
Ange de behov hos eleven som ligger till 
grund för de extra anpassningar som 
skolan gör: 
 


Ange på vilket sätt elevens behov ska 
tillgodoses  
[redogör för de extra anpassningar som 
skolan gör för att tillgodose elevens 
behov] 


Ange vem som är ansvarig för 
genomförandet (namn/befattning) 


1. 1. 1. 


2. 2. 2 


3. 3. 3. 


 
 
Uppföljning av de extra anpassningar som gjorts 
 
Datum för uppföljning av extra anpassningar (ansvarig personals kontinuerliga arbete med att följa upp åtgärderna i vardagen): 
 


Namn och befattning på den/de som ansvarar för uppföljningen: 
 


 
Utvärdering av de extra anpassningar som gjorts 
 
Datum då dessa kommer att utvärderas: 
 


Namn och befattning på den som ansvarar för utvärderingen: 
 


 


_______________________ _______________________ 


Datum Signatur [ansvarig för upprättandet] 
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BILAGA 4: UTVÄRDERING AV GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet följs upp och utvärderas. 


 
Elevens namn 
 
 


Elevens personnummer 
 
 


Utbildning och klass 
 
 


Datum för utvärdering  
 
 


Ansvarig för utvärderingen 
av åtgärdsprogrammet: 
[namn/befattning] 
 


Uppföljningen och utvärderingen baserar sig 
på följande åtgärdsprogram: [datum] 
 
 


Eleven har medverkat i utvärderingen av 
åtgärdsprogrammet 
☐ Ja 
☐ Nej  
 


Elevens vårdnadshavare har medverkat i utvärderingen av 
åtgärdsprogrammet (gäller ej myndig elev): 
☐ Ja  
☐ Nej  
 


Uppföljning 
Uppföljningen av åtgärd 1:  
[Ange datum och vem som ansvarat för uppföljningen av åtgärden] 
 
 
Uppföljningen av åtgärd 2:  
[Ange datum och vem som ansvarat för uppföljningen av åtgärden] 
 
 
Uppföljningen av åtgärd 3:  
[Ange datum och vem som ansvarat för uppföljningen av åtgärden] 
 
 
Uppföljningen av åtgärd 4:  
[Ange datum och vem som ansvarat för uppföljningen av åtgärden] 
 
 


Utvärdering 
Resultat av utvärdering av åtgärdsprogrammet 
[Här värderas effekten av åtgärderna. Utvärderingen ligger sedan till grund för vidare beslut (se nedan)] 
 
 


 
☐ Åtgärdsprogrammet avslutas fr.o.m. [datum]:   
 
☐ Ny utredning ska göras 
 
☐ Nytt åtgärdsprogram ska upprättas  


 


 
_____________________ ________________________ _____________________________ 
Datum för beslut Beslut fattat av [namn/befattning] Underskrift 
 
 


Åtgärdsprogrammet ska följa eleven så länge eleven är i behov av särskilt stöd för att nå målen. Beroende på vilket sätt som de 
åtgärder som vidtagits till stöd för eleven visar sig inte fungera ska en ny utredning göras och ett nytt åtgärdsprogram 
upprättas. Vägledande i arbetet med stöd till elever ska vara att identifiera elevens verkliga behov och hitta rätt åtgärd. 


I det fall som åtgärdsprogrammet inte till fullo genomförts ska behöver rektor snarast ta ett samtal med den som är ansvarig för 
aktuell åtgärd och uppmärksamma henne eller honom på vad åsidosättande av ansvaret innebär. Eleven måste snarast 
kompenseras för uteblivet särskilt stöd.  
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Överklaga beslutet 


Beslutet kan överklagas enligt skollagen 28 kap. 16§, se nedan. 


Så här överklagar du: 


Beskriv i löpande text vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha. Bifoga beslutet, ange ditt namn, personnummer 
och kontaktuppgifter och skriv under överklagandet. Om du är under 16 år ska även vårdnadshavare skriva under ditt 
överklagande. 


Skicka överklagandet så att det kommer skolan tillhanda inom tre veckor från det datum du tagit del av beslutet. Skicka 
överklagandet till din skolas postadress och mark kuvertet “Rektor”. 


Det här hander med din överklagan: 


När ditt överklagande kommit in till skolan dateras det. Skolan prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid, och tar 
ställning till om beslutet ska omprövas. Om rektors beslut star kvar sänder skolan överklagandet vidare till Skolväsendets 
överklagandenämnd som tar ställning till om beslutet är riktigt eller om rektorn måste fatta ett nytt beslut.  


Överklagandet och övriga dokument som du skickar in blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut och 
Skolväsendets överklagandenämnds beslut är offentligt.  


 


Skollagen 2010:800 28 kap 16 § gällande överklagande av rektors beslut om åtgärdsprogram ska upprättas, samt 
innehållet i åtgärdsprogrammet 


Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om åtgärdsprogram enligt skollagen 3 kap. 9 §. 


Vid prövning av ett överklagande enligt första stycket ska nämnden antingen fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. 
Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning. 


Mer information finns på www.overklagandenamnden.se  


 



http://www.overklagandenamnden.se/
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LEDARE 
 
Skärpa och engagemang - det är ord som kännetecknar LBS kvalitetsarbete! 
 
Jag är mycket stolt över de goda resultat som LBS återigen kan uppvisa när vi sammanfattar 
året. Men jag är ännu mer stolt över skärpan och engagemanget i våra kvalitetprocesser, 
det är det som gör skillnaden. På huvudmannanivå, på enhetsnivå och på klassrumsnivå.  
Kännetecknande i arbetet inom alla områden är en skarp och väl förankrad systematik, ett 
skickligt ledarskap på skolorna och sist men inte minst en hög delaktighet – elever och lärare 
är i hög grad engagerade i skolornas förbättringsarbete.  
 
I den här rapporten berättar vi om hela vårt kvalitetsarbete, om våra resultat hittills samt vilka 
utvecklingsområden vi har. Det finns många goda resultat att lyfta fram från året som gått, 
här följer några:  


• Att matematikresultaten vänder uppåt. 
• Att vi har ökat vår andel elever med examen till 92% och att 8 av 13 skolor ligger över 


rikssnittet. 
• Att 96% av eleverna anger att de är trygga på sin skola. 
• Att eleverna trivs och är nöjda med sin skola i lika hög grad som tidigare. 


 
Många av LBS skolor har arbetat aktivt och framgångsrikt med studiero i klassrummen. Vår 
största utmaning framåt är att fortsätta den utvecklingen på samma gång som vi lyckas 
utveckla undervisningen generellt och lusten att lära specifikt eftersom de resultaten 
samtidigt har sänkts senaste året. Ett annat fokus som hänger tätt samman med detta är att 
öka elevernas närvaro i skolan. 
 
Den viktigaste satsningen vi gör för att främja utvecklingsarbetet är professionsutveckling. Att 
skapa förutsättningar för lärande och utveckling hos vår viktigaste resurs, lärarna, individuellt 
och kollegialt. Under året har vi haft matematiklyft, läslyft, elevhälsans dag och utbildning i 
aktionsforskning som gemensamma satsningar. När vi utvärderar dessa är slutsatsen att vi ska 
fortsätta och gärna göra mer. Våra ökade resultat stärker oss också i detta. Under 
kommande år utökar vi därför möjligheterna till kollegialt lärande mellan skolorna för alla olika 
medarbetare samtidigt som vi breddar vår satsning i samarbete med Göteborgs Universitet – 
Skolutveckling på egna villkor med aktionsforskning som grund.  
 
Vårt uppdrag är att alla elever ska nå målen för sin utbildning. Hos oss ska utbildningen också 
bidra till att alla elever utvecklas till starka, kreativa och företagsamma personer.  
Vi är nöjda först när vi lyckas med detta för alla elever som gett oss förtroendet att ansvara 
för just sin gymnasieutbildning. Vi har världens viktigaste uppdrag! 
 
Lotta Krus 
Verksamhetschef LBS - kreativa gymnasiet 
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DET HÄR ÄR LBS KREATIVA GYMNASIET 
 
På LBS bedriver vi gymnasieutbildning inom medier och kreativa områden. Vi har bedrivit 
medieutbildning sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 
2007 ingår vi i utbildningskoncernen AcadeMedia.  
 


VÅR VISION 


LBS vision är att erbjuda de mest attraktiva utbildningarna inom kreativa områden. 
Utbildningarna ska ge eleverna kunskap och färdigheter som överträffar både deras egna 
och andras förväntningar. Vår verksamhet ska underlätta för eleverna att, här och nu, se 
en tydlig koppling mellan utbildningen och livet efteråt. Våra utbildningar ska tydligt bidra 
till att utveckla alla elever till starka, kreativa och företagsamma personer. 
 


VÅR SYN PÅ UTBILDNING 
Vi lägger stor vikt vid att sätta alla våra utbildningar i ett sammanhang. Det är viktigt att 
kunskapen eleven får idag har ett tydligt samband med hur den ska användas i 
framtiden. På LBS är vi övertygade eleverna i framtiden kommer att ha stor nytta av ett gott 
självförtroende, en kreativ och kommunikativ kompetens och en förmåga att samarbeta 
med andra för att nå både sina egna som större gemensamma mål. Under utbildningen ser 
vi därför till att eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom dessa områden och 
att de får skaffa sig erfarenheter av att samarbeta i kreativa processer för att därigenom 
stärka sitt självförtroende. De ska helt enkelt få bästa möjliga förutsättningar för att kunna 
påverka sin egen framtid.  
 


SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH ELEVER 
Närmare 2860 elever läste under 2016/2017 (en ökning från 2620 läsåret 2015/2016) någon av 
våra utbildningar LBS Media/Kreativ kommunikation (ES - Estetik och media), LBS Speldesign 
(ES - Bild och formgivning), LBS Grafisk design (ES - Bild och formgivning), LBS Musikproduktion 
(ES - Musik), LBS Arkitektur och samhällsbyggande (TE - Samhällsbyggande och miljö), LBS 
Spelutveckling (TE - Design och produktutveckling), LBS Systemutveckling (TE - Informations- 
och medieteknik) eller LBS Reklam och kommunikation (SA - Medier, information och 
kommunikation) på någon av följande 14 orter i Sverige: Borås, Göteborg, Halmstad, 
Helsingborg, Jönköping, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Motala, Nyköping, 
Stockholm, Trollhättan och Varberg. Ökningen beror främst på fortsatt tillväxt i de nystartade 
skolorna i Göteborg och Stockholm som hade sitt tredje verksamhetsår samt i Linköping som 
hade sitt andra verksamhetsår. När vi inför läsåret 2015/2016 startade en ny skola i Linköping 
togs det samtidigt inte in några nya elever på skolan i Motala. Verksamheten i Motala har 
därmed fasats ut och de sista eleverna tog studenten i juni 2017.   
Under läsåret 2016/2017 fick LBS även sin ansökan om att starta en ny skola i Växjö godkänd 
och den skolan öppnar portarna för nya elever hösten 2017.  
 
  







Nedan framgår när de olika skolorna startade:  
 


Skola startår Skola Startår 


Varberg  2001/2002 Motala 2010/2011 


Borås 2002/2003 Nyköping 2010/2011 


Halmstad 2002/2003 Jönköping 2011/2012 


Kungsbacka 2005/2006 Stockholm 2014/2015 


Lund 2007/2008 Göteborg 2014/2015 


Trollhättan 2007/2008 Linköping 2015/2016 


Kristianstad 2008/2009 Växjö 2017/2018 


Helsingborg 2009/2010   


 
 


UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN 
Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och 
sammanhangsperspektivet är bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska 
perspektiv som tar vara på elevernas upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på 
lärande som innebär att man måste våga pröva och våga misslyckas för att komma framåt, 
ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta strategiskt, praktiskt och kreativt 
inom både nya och traditionella kreativa områden. 
Framför allt är det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är 
vägledande för verksamheten i alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning 
och förbättring.  
 
 


  







FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LBS MÅLUPPFYLLELSE 
2016/2017 
 
Alla skolor inom LBS har olika lokala förutsättningar och planeras och följs därmed också upp 
utifrån det. Som huvudman har vi under läsåret 2016/2017 däremot vidtagit vissa 
huvudmannagemensamma åtgärder där vi uppmärksammat aktualiteter, risker eller brister 
som rör alla eller de flesta av skolorna, för att stärka skolornas förutsättningar att bedriva en 
utbildning av hög kvalitet. Dessa insatser redovisar vi i avsnittet om vårt systematiska 
kvalitetsarbete som fungerar som tolkningsbakgrund till rapportens avslutande avsnitt – den 
samlade bedömningen. 
 


ORGANISATION 
För verksamheten finns en ledningsgrupp bestående av verksamhetschef samt stöd- och 
ansvarsfunktioner inom ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. För varje 
skolenhet ansvarar en rektor, med centralt verksamhetsstöd för kvalitetsuppföljning, 
skoljuridiska frågor, medicinska frågor, organisation, ekonomi, marknadsföring, IT och HR. 
 


PERSONAL 
Under läsåret fortsatte vår uppföljning av personal och kompetens inom hela organisationen, 
och underlättade på olika sätt för lärare att skaffa sig lärarbehörighet. Samtliga rektorer utom 
tre genomgår eller har genomgått rektorsutbildning. Under läsåret har tre skolor, LBS 
Göteborg, LBS Jönköping och LBS Kristianstad bytt rektor. I två av fallen, LBS Göteborg och 
LBS Jönköping, skedde bytet då tidigare rektor gick vidare till en ny roll inom AcadeMedia. 
För LBS Jönköping och LBS Kristianstad tillsattes den vakanta rektorstjänsten med den tidigare 
biträdande rektorn så förändringarna för enheterna blev generellt små. Samtliga tre nya 
rektorer påbörjar sin rektorsutbildning höstterminen 2017.  
 
Vad gäller lärarna så är det så att kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt 
ut från och med den 1 juli 2015 och syftar till att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på 
yrket och tydliggöra betydelsen av lärares behörighet. Innan dess fanns ett antal 
tidsbestämda övergångsbestämmelser för anställning och behörighet att undervisa och sätta 
betyg.  
 
För att säkerställa att vi har korrekta och relevanta uppgifter om våra lärares kompetens och 
behörighet och som ett stöd för den strategiska kompetensförsörjningen finns ett system för 
hela AcadeMedia som kallas KOLL. I detta system registrerar samtliga lärare och 
speciallärare/specialpedagoger sina uppgifter, lägger in behörighet och legitimation och 
annat som rör deras kompetensprofil inklusive om de är i behörighetsgivande utbildning. 
Systemet synkroniserar dessutom med Skolverkets system för legitimationer. Lärare uppdaterar 
själva sina undervisningsämnen och andra aktuella uppgifter en gång per termin.  
  







DIAGRAM 1: Andel med pedagogisk högskoleexamen oktober 2016* 


 


*Andel med pedagogisk högskoleexamen enligt Skolverkets statistik SIRIS beräknat på 
heltidstjänster i oktober 2016 
 
Varje läsår genomför SCB en inventering i oktober som grundar sig uppföljning gentemot 
register hos högskolor och universitet. Det är dessa siffror som redovisas i SIRIS. Enligt denna 
inventering kan vi se att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är cirka 62% för 
LBS som helhet.  
 
Vi har under flera år arbetat aktivt med att säkerställa en så god behörighet som möjligt på 
våra skolor och där vi framförallt på senare år ser att möjligheterna på universitet och 
högskolor blir större i samband med de nya lagkraven. Vi ser således att de insatser som 
gjorts, för att genom strategisk rekrytering och vidareutbildning av lärarna på våra skolor öka 
behörigheten, har fortsatt att ge positiva resultat på huvudmannanivå, även om andelen 
behöriga lärare varierar mellan våra olika skolor (se diagram 1). Störst utmaning har vi på de 
mindre orter där det inte finns en närhet till lärarutbildning, t ex Nyköping, Varberg och till viss 
del Borås, och där det också kan vara svårare att hitta den typen av specialkompetens som 
våra utbildningar kräver. Vidare är några skolor i en tillväxtfas, LBS Göteborg, LBS Stockholm 
och LBS Linköping, och dessa skolor märker särskilt av den brist som finns totalt sett på 
behöriga lärare i sin rekrytering, särskilt i specialämnena som nämns nedan.  
 
LBS har under de senaste åren arbetat hårt för att möta kraven på behörighet och har också, 
som konstateras ovan, höjt behörighetsgraden på de flesta av våra skolor. Utmaningen för 
oss har varit att – tillsammans med lärarna med spetskompetens inom exempelvis 
programmering, webbutveckling, animation, systemutveckling och 3D-grafik – hitta 
möjligheter för fortbildning inom högskolornas vidareutbildning av lärare, då det helt enkelt 
saknas behörighetsgivande utbildningar för flera av våra viktigaste ämnen och kurser. 
 
För att säkerställa hög kvalitet och ständigt arbeta för att göra våra skolor ännu bättre, är en 
hundraprocentig lärarbehörighet på samtliga skolor en självklar målsättning. Rektor på varje 
skola är ansvarig för att kartlägga lärarbehörigheten på skolan och tillsammans med dem 
som saknar behörighet, upprätta en plan för att bli det. Via KOLL kan vi se att under läsåret 
2016/2017 genomgick sammanlagt 34 lärare behörighetsgivande utbildning och av dessa var 
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det 14 som saknade legitimation. Detta bör innebära att när dessa är avslutade når vi en 
avsevärt högre behörighetsgrad förutsatt att vi inte har några större personalförändringar 
under kommande läsår. Fortsatt arbete kommer att behövas, bl a genom 
kompetensutvecklingsinsatser, för att säkerställa att vi har och kan behålla den kompetens 
som vi behöver för att bedriva våra utbildningar med en hög kvalitet.  
 
  


GEMENSAMMA ARBETSSÄTT OCH STANDARDER 
Inom LBS har vi tagit fram ett antal gemensamma arbetssätt som vi nedtecknat i ett antal 
standarder. Dessa syftar till att stötta skolorna i arbetssätt för att uppfylla lagstiftningen inom 
respektive område 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
Sedan läsåret 2011/2012 finns en etablerad process för det systematiska kvalitetsarbetet som 
omfattar principer, ansvarsfördelning, tidsplan (i form av ett årshjul - se avsnitt 3), 
uppföljningsprogram och strukturer för utvärderingsseminarium och dokumentation genom 
arbetsplan, undervisningsplan och kvalitetsrapport.  LBS har också ett gemensamt underlag 
för att utvärdera undervisningen, undervisningsutvärderingar, utifrån riktlinjerna för lärare i 
läroplanen samt en elevenkät med tydlig koppling till skollagens krav som årligen genomförs 
på skolnivå. På huvudmannanivå finns en kvalitets- och utvecklingsansvarig som 
sammanställer resultat, kvalitetssäkrar och stöttar rektorerna i genomförandet av enheternas 
systematiska kvalitetsarbete samt säkerställer i samarbete med verksamhetschef att det 
bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på såväl skolnivå som huvudmannanivå.  
 
ELEVHÄLSA OCH SÄRSKILT STÖD 
För att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs på skolornas arbete med 
särskilt stöd finns huvudmannagemensamma rutiner och principer nedtecknade i en 
standard kring arbete med särskilt stöd. Standarden syftar till att säkerställa att alla skolor har 
tillgång till rutiner och blankettstöd i sitt arbete.  
 
För att möta kraven i skollagen gällande elevhälsa finns även en huvudmannagemensam 
standard inom elevhälsan. Den omfattar bland annat rutiner för krishantering, mottagande 
av elever med skyddad identitet och rutiner för anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Den 
innehåller även rutiner och principer för elevhälsans organisation och riktlinjer för formella 
kompetenskrav för de olika funktionerna.  
 
VÄRDEGRUNDSARBETE 
Riktlinjer för skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete återfinns i standarden för 
likabehandling och värdegrund. Samtliga skolor upprättar varje år ett samlat plandokument 
(omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan) i kalenderårsskiftet 
utifrån den kartläggning som vi huvudmannagemensamt genomför på höstterminen varje 
läsår.  
 
ELEVINFLYTANDE  
Även inom elevinflytande finns en huvudmannagemensam standard för att säkerställa 
skolornas förutsättningar när det gäller elevernas inflytande på utbildningen. Standarden 







omfattar inflytande på såväl skolnivå som i undervisningen, och innehåller bland annat rutiner 
för klagomålshantering.  
 


EKONOMISK PLANERING OCH STABILITET 
För en långsiktigt hållbar och stabil verksamhet krävs också långsiktighet och hållbarhet i den 
ekonomiska planeringen. Vår verksamhet finansieras uteslutande via skolpengen och under 
läsåret 2016/2017 fortsatte vi att tydliggöra rektors ansvar och befogenheter att planera och 
fördela de ekonomiska resurserna på bästa sätt, samtidigt som vi som huvudman fortsatte 
med den ekonomiska uppföljningen för att säkerställa att prioriteringen av resurstilldelningen 
är den mest optimala utifrån elevernas och skolans behov. Varje rektor i verksamheten får 
också stöd i arbetet med ekonomisk planering och uppföljning genom regelbundna 
avstämningar med controllern. 
 
 
Sammanfattningsvis fanns det under året goda förutsättningar att planera och organisera en 
utbildning med hög kvalitet ur flera perspektiv. Samtliga insatser tog avstamp i en gemensam 
strategi och det är denna vi vill lyfta fram som tolkningsbakgrund till läsårets resultat som 
presenteras och analyseras längre fram i rapporten. 
 
  







SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
 
Kvalitetsarbete på LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 
behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det 
studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som 
jobbar inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart 
det leder för eleverna. 
 
Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och 
korrekt, och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och 
arbetslivet.  


 
VÅRA KVALITETSBEGREPP 
Vårt arbete utgår därför från fyra perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det 
handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen 
och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som 
handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 
 
Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån 
de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det 
inflytande i sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning och att 
eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen.  
 
Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever 
utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på 
utbildningen. Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om 
hur det går för eleverna efter avslutad utbildning. 
 
Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att 
målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet 
som möjligt.  
 


SYSTEMATISKT KVALITETSARBETET INOM LBS 
Läsåret 2016/2017 fortsatte vi som huvudman att leda, stödja och säkerställa verksamheten 
vid våra 14 skolor genom fem verksamhetsgemensamma processer; Elever, Medarbetare, 
Ekonomi, Kommunikation och Kvalitet. Även om arbetet inom de olika processerna går in i 
varandra, finns som tidigare berörts, ett antal huvudmannagemensamma standarder inom 
strategiska områden som talar om hur arbetet inom respektive process rent konkret ska ske i 
linje med kraven i författningarna och LBS inriktning och karaktär. Se till exempel LBS standard 
kring kvalitetsarbete för arbetsgången inom det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmanna- och enhetsnivå i linje med skollagen (2010:800 4 kap 3–7§§) – där bland annat 
innehållet i den här rapporten regleras. 
 
Både vi som huvudman och alla våra skolor följer en grundläggande struktur och ett flöde i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Det omfattar en gemensam tidsplan (alla skolor gör till 







exempel betygsprognostiseringar vid samma tidpunkt för att kunna analysera hur arbetet i 
verksamheten leder mot ökad måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten), aktiviteter 
(alla skolor genomför till exempel utvärderingsseminarier där elever och personal analyserar 
skolans samlade resultat) och uppföljning (alla skolor utgår från samma resultatmått inom 
respektive kvalitetsdimension vilket möjliggör jämförelse och erfarenhetsutbyte mellan 
skolorna).  
 
För att undvika målträngsel formulerar vi i möjligaste mån mål endast på funktionell nivå 
(d.v.s. själva VAD-nivån) som omfattar vad vårt arbete i slutänden ska resultera i. På de andra 
tre nivåerna formulerar vi istället kravnivåer, bedömningsstöd eller ambitionsgrader. 
 
Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument som både skolorna och huvudmannen 
dokumenterar sitt arbete i under hela läsåret fram till färdig rapport i september respektive 
november. 
 
Grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete på både huvudmanna- och skolnivå bygger på 
samverkan, synlighet och ett processorienterat arbetssätt mot målen i läroplanen. Arbetet 
under läsåret utgår därmed från en lägesbedömning och slutlig planering av arbetet i 
augusti/september och avslutas med resultatutvärdering i juni. Däremellan följer vi 
regelbundet upp och dokumenterar vårt arbete utifrån definierade uppgifter, som vi samlar 
in vid givna tillfällen i processen.  
 
Dokumentationen bildar underlag för både preliminära bedömningar under arbetets gång, 
och för den slutliga resultatutvärderingen i juni/september då nya utvecklingsområden 
identifieras för att säkerställa huvudmannens och skolornas kvalitet i respektive dimension.  
 
Arbetsprocessen bidrar under läsåret till en förstärkt systematik i kvalitetsarbetet och ett 
säkerställande av hög läroplansvaliditet i vårt arbete, det vill säga att vi ägnar vår tid, kraft 
och materiella resurser åt rätt saker. 
 
Allt underlag i kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samlas in i på huvudmannanivå, och 
kompletteras med löpande analyser och lägesrapporter. På så vis kan vi ha grepp om hur 
arbetet utvecklas under året och över tid, både på skolnivå och på huvudmannanivå. 
 
Underlaget utgörs bland annat av betygsprognostiseringar, satta betyg, resultat från 
nationella kursprov, kartläggning av risker och förekomst av kränkningar, protokoll från interna 
granskningar och diverse dokumentgranskningar, undervisningsutvärderingar, utvärderingar 
av olika områden t ex likabehandlingsarbete och studiemiljö samt beslut från 
Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. Genom att samla in en bredd av uppgifter kan vi 
effektivare uppmärksamma mönster, samband och konsekvenser av olika vägval. 
  
En sammanfattande bild och analys av läsårets arbete och resultat samt det fortsatta 
arbetet för högre måluppfyllelse och stärkt kvalitet på skol- respektive huvudmannanivå 
sammanställs av skolorna i juni/augusti med färdig produkt i september och av oss som 
huvudman i den här rapporten i oktober månad med färdig produkt i november.  
 
 







 


 


  







METODER OCH UNDERLAG 
 
ARBETSPLANER OCH KVALITETSRAPPORTER 
Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar varje skola fokusområden för året. 
Riktningen för dessa fokusområden anges redan i kvalitetsrapportens samlade bedömning 
och omfattar de läroplansmål som identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen 
bedöms vara låg.  
 
Under perioden augusti – september upprättar varje skola en arbetsplan som beskriver hur 
man på skolan ska arbeta för att stärka måluppfyllelsen inom de områden som identifierats 
som prioriterade under utvärderingsseminarierna i slutet av föregående läsår. Syftet med 
arbetsplanen är att säkerställa att det finns en plan för det systematiska kvalitetsarbetet på 
skolan och att denna plan har en tydlig förankring i skolans uppdrag och mål samt till skolans 
resultat och analyser av desamma. 
 
Huvudmannen har sett att en utveckling har skett på skolorna till en överlag bra nivå men 
identifierade under läsåret 2014/2015 att det fanns ett behov av att ytterligare tydliggöra och 
konkretisera de metoder och åtgärder som görs under året för att arbetsplanerna ska bli ett 
levande dokument under läsåret och för att förstärka systematiken löpande under året. 
Därför gjordes mallen för den lokala arbetsplanen om inför läsåret 2015/2016 för att det skulle 
bli mer överskådligt och ett mer levande dokument. Mallen gjordes enligt modellen nedan 
och bestod av tabeller i flikar med respektive fokusområde:  
 


Fokusområdets namn/övergripande område 


Bakgrund  
Här anges bakgrunden till varför just detta område identifierats som ett 
viktigt utvecklingsområde för skolan under läsåret 2016/2017 med 
hänvisning till resultat och analyser som gjorts i kvalitetsrapporten för 
2015/2016. 


  


Mål Mål Utvärdering och analys 


Här anges det mål/krav som 
fokusområdet syftar till att stärka 


Här anges det mål/krav som 
fokusområdet syftar till att stärka 


Här anges vilka resultatindikatorer man från 
skolans sida kommer att använder sig av för att 
dra slutsatser kring hur väl arbetet gett avsedd 
effekt (d.v.s. för att mäta i hur hög grad man nått 
målen/kraven man satt upp för fokusområdet). 
 


Metoder Metoder 


Här anges de konkreta åtgärder 
skolan ämnar vidta för att uppnå 
målet/kravet angivit ovan, hur 
och när de skall genomföras samt 
vem som är ansvarig.  


Här anges de konkreta åtgärder 
skolan ämnar vidta för att uppnå 
målet/kravet angivit ovan, hur 
och när de skall genomföras samt 
vem som är ansvarig.  


Uppföljning Uppföljning 


Här anges på vilket sätt 
åtgärderna kommer att följas upp 
under läsåret  


Här anges på vilket sätt 
åtgärderna kommer att följas upp 
under läsåret  


  
Vid utvärdering av den nya mallen med rektorerna fann vi att den nya mallen var mer 
lättarbetad och även lättare att använda för att skapa en lättöverskådlig arbetsplan som på 







ett enkelt sätt kunde kommuniceras internt vilket ledde till att den önskade effekten att det 
blev ett mer levande dokument under läsåret. Syftet uppfylldes med andra ord.  
 
I perioden augusti/september slutförs också enheternas kvalitetsrapporter. Dessa skrivs på 
skolorna och syftar till att dokumentera skolornas systematiska kvalitetsarbete för föregående 
läsår utifrån läroplanens uppdrag och de olika kvalitetsbegrepp (Funktionell, Instrumentell 
och Upplevd kvalitet) vi använder. Som ett underlag har skolorna i samband med läsårsavslut 
i juni fått en sammanställd resultatbilaga med de olika resultat och indikatorer som är aktuella 
för skolan.  
 
Kvalitetsrapporterna utgår från en gemensam mall och kvalitetssäkras av huvudmannen och 
publiceras tillsammans med resultatbilagan på respektive skolas hemsida (via www.lbs.se)  
 
PROAKTIV UPPFÖLJNING AV ELEVERNAS UTVECKLING MOT MÅLEN 
Ett viktigt verktyg för att under läsåret kunna fånga upp behov på individ-, grupp-, ämnes- 
eller organisationsnivå är vår proaktiva uppföljning av elevernas utveckling mot målen. För 
detta används framförallt två verktyg, betygsprognoser och examensprognoser.  


Betygsprognoser 
Samtliga skolor sätter under månadsskiftet november/december och i månadsskiftet 
februari/mars betygsprognoser i samtliga kurser. Dessa sammanställs av huvudmannen och 
analyseras sedan tillsammans med rektorerna i samband med nästkommande rektorsmöte. 
Rektorerna får också ut ett underlag för diskussion och analys tillsammans med personalen på 
sin enhet. 
 
I samband med sammanställningen av betygsprognoserna för vi från huvudmannens sida 
diskussioner med de skolor där andelen underkända betyg prognostiserats som hög. Varje 
rektor ansvarar därefter för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
undervisningen utformas så att samtliga elever, i enlighet med kraven i författningarna, når 
utbildningens mål. 
 
Utifrån de betygsprognostiseringar som gjorts under tidigare läsår har det visat sig att dessa, 
med god överensstämmelse kunnat predicera det faktiska betygsutfallet (med avseende på 
andelen elever som når minst E i kursbetyg) om inte åtgärder sätts in för att skapa bättre 
förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven i de kurser som visar på bristande 
måluppfyllelse. Uppföljningen av betygsprognoserna utgör därför ett viktigt 
uppföljningsverktyg för att säkerställa identifieringen av bristande måluppfyllelse på skolorna 
och fungerar som ett underlag för diskussion kring hur man kan anpassa och resursfördela i 
verksamheten för att ge eleverna de förutsättningar de behöver för att nå kunskapskraven 
för minst E. 


Examensprognoser 
Som en följd av något vikande resultat gällande andelen elever med examen under läsåret 
2014/2015 infördes höstterminen 2015 ett nytt uppföljningsinstrument för att identifiera de 
elever som riskerar att inte nå en gymnasieexamen. Dessa examensprognoser tas fram av 
huvudmannens kvalitetsansvarige vid läsårsstart och i samband med att ovan nämnda 
betygsprognoser sätts. Underlaget ger skolorna en samlad bild över vilka elever som riskerar 
att inte nå kraven för examen och möjliggör för dem att sätta in rätt åtgärder. Samtliga 
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elever som hade F i satta betyg och/eller prognos omfattande 150p totalt eller i någon av de 
kurser som krävs för gymnasieexamen togs med i examensprognosen. 
 
LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSKARTLÄGGNING OCH SAMLAT 
PLANDOKUMENT 
I oktober månad genomförs (sedan 2010/2011) en kartläggning av skolornas likabehandlings- 
och värdegrundsarbete. Kartläggningen görs genom en elevenkät som skattar huruvida 
eleverna känner sig trygga i skolan, om de har förtroende för att skolan tar tag i situationen 
om de upplever kränkningar på skolan, om de fått information om skolans likabehandlings- 
och värdegrundsarbete samt om de vet vart de ska vända sig om de upplever kränkningar 
på skolan.  
 
Uppföljning av skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete genomförs i januari av 
huvudmannen genom dokumentgranskning av skolornas samlade plandokument 
(omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan). 
 
Plandokumenten upprättas under januari månad och utgår från riskanalyser på skolan, 
anmälningar om kränkande behandling/trakasserier/diskriminering som inkommit under det 
senaste kalenderåret, samt resultaten av den kartläggning som görs under hösten 
(likabehandlings- och värdegrundskartläggning). Plandokumenten kvalitetssäkras sedan av 
huvudmannen för att säkerställa att de lever upp till kraven i författningarna. 
 
ELEVENKÄT 
I januari/februari genomför LBS och AcadeMedia som helhet en gemensam elevenkät med 
samtliga elever på våra skolor. Elevenkäten genomförs i samarbete med Markör och har 
generellt en god svarsfrekvens. Elevenkätens syfte är dels att få elevernas bild av utbildningen 
och skolan, den upplevda kvaliteten, men ger också indikatorer och underlag för vidare 
arbete med t ex undervisning och studiemiljö inom det område vi kallar instrumentell kvalitet.  
 
UNDERVISNINGSUTVÄRDERING UR ELEVPERSPEKTIV 
Undervisningen inom LBS följs upp på flera olika sätt t ex genom att rektorer och medarbetare 
gör lektionsbesök i verksamheten, kollegialt lärande som organiseras lokalt på skolan och 
genom att läraren har dialoger med sina elever kring undervisningens upplägg och 
planering. Från huvudmannens sida genomförs det två gånger under läsåret 
undervisningsutvärderingar på samtliga skolor där varje lärare får ta del av elevernas 
perspektiv på undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingen utgör ett 
uppföljningsverktyg som ger en indikation på i hur hög grad eleverna upplever att lärarna 
inom ramen för undervisningen följer de riktlinjer som anges i läroplanen (LGY 2011) med 
avseende på kunskaper (kapitel 2.1), normer och värden (kapitel 2.2), ansvar och inflytande 
(kapitel 2.3), arbete och samhällsliv (kapitel 2.4) samt bedömning och betyg (kapitel 2.5). 
Därutöver får eleverna också skatta i hur hög grad lärarna i sin undervisning stimulerar 
elevernas kreativa kompetens, en viktig utgångspunkt för våra utbildningar. 
 
  







HUVUDMANNENS SÄRSKILDA SATSNINGAR 
 
Utöver de olika delarna av det systematiska kvalitetsarbetet under läsåret satsar också LBS 
kontinuerligt på professionsutvecklingsinsatser med målet att utveckla skolornas arbete 
baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Under läsåret 2016/2017 
genomfördes följande insatser.  
 


SKOLUTVECKLING PÅ EGNA VILLKOR MED AKTIONSFORSKNING SOM 
GRUND 
LBS månar om pedagogisk utveckling, vilket bland annat resulterat i en rad olika 
skolövergripande utbildningssatsningar. Sådana satsningar har tidigare år inkluderat 
återkommande sambedömningsprojekt, årliga inspiratörsträffar samt periodiskt anordnade 
ämneslagsträffar. Som ett led i att ytterligare främja lärarnas kompetensutveckling och 
samtidigt stärka de olika skolornas långsiktiga hållbarhet gällande skolutveckling, valde man 
att inför läsåret 2013/2014 påbörja ett tvåårigt samarbete med Göteborgs Universitet och 
tillsammans skräddarsy en utbildningssatsning som vi valde att kalla ”Leda Lära Lag”.   
 
Inför läsåret 2015/2016 ville vi fortsätta samarbetet med Göteborgs Universitet och samtidigt 
stärka arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen och skolorna ytterligare. Därför 
beslutades att vi skulle anordna en professionsutvecklingsinsats i samråd med Göteborgs 
Universitet med aktionsforskning som grund. Detta föll väl ut och vi fortsatte därför med detta 
även under läsåret 2016/2017.  
 
Professionsutvecklingen inom aktionsforskning leddes av universitetslektor Mette Liljenberg 
och universitetsadjunkt Anna Hulterström vid institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik på Göteborgs Universitet. Totalt genomfördes 7 fysiska träffar med 22 
lärare från 8 av våra skolor (LBS Göteborg, LBS, LBS Jönköping, LBS Kungsbacka, LBS Linköping, 
LBS Lund, LBS Nyköping och LBS Stockholm). Insatsen döptes till ”LBS- Skolutveckling på egna 
villkor med aktionsforskning som grund” 
 
Syftet var att introducera aktionsforskning som systematisk metod för att arbeta med 
skolutveckling på skolnivå och därigenom fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet på 
skolorna på individnivå och samtidigt öka möjligheten att koppla samman forskning med 
skolornas fokusområden.  
 
Under läsåret valde varje deltagare något utvecklingsområde på skolan att arbeta med ur 
ett aktionsforskande perspektiv, där de under handledning av kursledarna och med stöd av 
litteratur, föreläsningar och forskning genomförde aktioner som sedan utvärderades och 
analyserades och därefter planerade en ny aktion för fortsatt utveckling. Parallellt med 
utvecklingsarbetet dokumenterades också de olika delarna.  
 
På vissa av skolorna arbetade deltagarna främst med att utveckla den egna praktiken 
medan de på andra skolor involverade delar av eller hela medarbetargruppen i arbetet. 
Deltagarna fick också utbildning kring bl a skolutveckling i stort, utvärdering och olika tekniker 
för handledning. Arbetet dokumenterades löpande och mynnade ut i individuella rapporter 







som presenterades för huvudman, rektorer, deltagare och andra intresserade inom LBS vid 
ett gemensamt avslutningstillfälle i maj.   
 
Som litteratur användes Karin Rönnermans ”Aktionsforskning i praktiken- förskola och skola på 
vetenskaplig grund” (2012), Ulf Blossings ”Kompetens för samspelande skolor” (2008) och 
Cato R P Björndals ”Det värderande ögat”(2007) samt ett antal kompendier kring lärande, 
samproducerat ledarskap och samtalskonst. Utöver detta valde deltagarna litteratur utifrån 
de utvecklingsområden de arbetade med.  
 
Utöver insatserna för dessa 22 lärare genomfördes också ett rektorsspår där samtliga rektorer 
inom LBS fick två heldagar tillsammans med Mette Liljenberg kring hur man som ledare och 
med olika ledarhandlingar kan skapa förutsättningar lokalt för att initiera och driva vidare ett 
arbete med skolutveckling med aktionsforskning som grund. Rektorerna fick också en grund i 
hur själva metoden aktionsforskning går till.  
 
Som en tredje insats inom detta område genomfördes också en handledardel där ett tiotal 
av de deltagare som deltagit i satsningen läsåret 2015/2016 fick stöd i att verka som 
handledare för det fortsatta arbetet med aktionsforskning lokalt på sina skolor. Även denna 
gjordes i samarbete med Göteborgs Universitet men leddes av Peter Johannesson som 
arbetar som lärare på LBS Göteborg och dessutom bedriver doktorandstudier på Göteborgs 
Universitet. Ett inspel gjordes även här av Mette Liljenberg. Handledarna hade tre fysiska 
träffar men fick även individuellt handledarstöd av Peter Johannesson.  
 
 
MATEMATIKLYFTET 
Som en följd av att vi inom LBS under flera år haft något lägre måluppfyllelse i matematik i 
förhållande till övriga ämnen, i synnerhet i de högre kurserna, beslutade huvudmannen inför 
läsåret 2015/2016 att samtliga matematiklärare skulle genomgå det av Skolverket framtagna 
Matematiklyftet som delvis genomförs genom statsbidrag. Utfallet utvärderades i slutet av 
läsåret och vi konstaterade då att satsningen varit positiv, vilket gjorde att vi beslöt oss för att 
fortsätta den även läsåret 2016/2017 med egenfinansierade handledare. 
 
Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats som genomförs under ett läsår och syftar till 
att deltagarna, under handledning, genom att diskutera och analysera 
undervisningssituationer och didaktiska frågor, ska få ytterligare kunskaper för att utveckla sin 
egen undervisning. Deltagarna inom LBS handleddes i fyra grupper av två handledare som 
vardera hade 20% tjänst avsatt för detta under läsåret. Handledningen genomfördes på en 
fast schemalagd tid och skedde i första hand via Skype då gruppmedlemmarna var 
utspridda på våra skolor. Några fysiska träffar genomfördes också.  
 
Utbildningen är uppbyggd av moduler som genomförts under hela läsåret. Varje modul är 
uppbyggd av Skolverkets fastslagna modell enligt nedan:  
 


A. Individuell förberedelse: Inläsning av materialet 
B. Kollegialt arbete: Materialet diskuteras och en undervisningsaktivitet planeras i 


lärargruppen 
C. Aktivitet genomförs: Aktiviteten/lektionsmomentet som planerades genomförs 







D. Gemensam uppföljning: Aktiviteten utvärderas och diskuteras i gruppen  
 


LÄSLYFTET 
Inför läsåret 2016/2017 såg vi att utfallet för matematiklyftet var positivt och flera skolor valde 
då att bredda sina professionsutvecklingsinsatser genom att även genomföra läslyftet. Totalt 
deltog 20 lärare från 8 skolor. Dessa delades upp i tre regionala handledningsgrupper under 
handledning av en handledare som via statsbidrag hade 10% avsatt tid för detta uppdrag. 
På samma sätt som för matematiklyftet genomfördes handledningen på en fast schemalagd 
tid främst via Skype men även här via några fysiska träffar.  
 
Utbildningen är även uppbyggda av moduler som genomförts under en termin vardera. 
Varje modul är uppbyggd av Skolverkets fastslagna modell enligt nedan:  
 


A. Individuell förberedelse: Inläsning av materialet 
B. Kollegialt arbete: Materialet diskuteras och en undervisningsaktivitet planeras i 


lärargruppen 
C. Aktivitet genomförs: Aktiviteten/lektionsmomentet som planerades genomförs 
D. Gemensam uppföljning: Aktiviteten utvärderas och diskuteras i gruppen  


 
 
Varje grupp valde själva vilka moduler man genomförde.  
 


ELEVHÄLSANS DAG 
Under läsåret har huvudmannen haft en gemensam dag då elevhälsoteamen inklusive rektor 
från skolorna i träffats. Fokus var en föreläsning om hälsofrämjande och förebyggande 
elevhälsoarbete från specialpedagog Maja Lindqvist som arbetar med elevhälsa på 
koncernnivå inom AcadeMedia. Utöver detta gavs också deltagarna möjlighet till samverkan 
mellan skolor kring det hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt till att medarbetare 
med samma kompetens kunde träffas för att möjliggöra ytterligare samverkan. Detta 
kommer att bli ett återkommande evenemang även nästa läsår.  
 
 
  







SAMLAD BEDÖMNING AV LBS MÅLUPPFYLLELSE 
2016/2017 
 


INLEDNING 
2016/2017 präglades av flera insatser för ett fortsatt arbete med att förverkliga de mål som är 
fastslagna i läroplan och examensmål/programmål, på ett sätt som garanterar 
rättssäkerheten för våra elever och som går i linje med forskning och beprövad erfarenhet, 
samt våra utbildningars kreativa karaktär. Det har under året varit viktigt för oss att ha fokus 
på att ytterligare stärka systematiken i kvalitets- och utvecklingsarbetet och samtidigt skapa 
goda förutsättningar för de professionella på skolorna – rektor, lärare och övrig personal – så 
att de, genom att följa de huvudmannagemensamma processer som etablerats, kan 
förverkliga skolans uppdrag. 
 
I detta avsnitt sammanfattar vi våra analyser av detta arbete och formulerar, utifrån dessa 
slutsatser, den riktning vårt fortsatta kvalitetsarbete tar. 
 
 


FUNKTIONELL KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar alltså om hur vi förmår se till att eleverna utvecklar just de 
kunskaper, värden och förmågor som utbildningens mål tar fasta på inom läroplanens fem 
målområden Kunskaper, Normer och värden, Ansvar och inflytande, Arbete och samhällsliv 
och Bedömning och betyg. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål, och 
det är mot den bakgrunden som vi granskar de resultatindikatorer som ligger till grund för 
våra bedömningar inom varje målområde. 
 
I juni sammanställs samtliga betygsresultat på LBS och skickas ut till skolorna som underlag för 
rektors och personalens samlade analys under de utvärderingsseminarier som hålls i mitten av 
juni. Under rektorsmötet i slutet av juni analyseras sedan skolornas samlade resultat 
tillsammans med verksamhetsledningen, som lyfter fram och presenterar de tendenser vi kan 
se på huvudmannanivå. 
 
ANDEL ELEVER MED GYMNASIEEXAMEN 
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina 
med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det 
för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.  
 
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:  


- Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) 
- Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p 
- Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3 
- Ett godkänt gymnasiearbete 


Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som 
läst ett fullständigt program (2500p) och är preliminära, den officiella statistiken publiceras i 
december 2017 vilket gör att jämförelsen får göras med rikssnittet 2016.  







 
 
 
DIAGRAM 2a: Andel elever med gymnasieexamen – per skola 


 


*Rikssnitt 2015 och 2016 anger ett viktat rikssnitt för ES- och TE-programmen hämtat från SIRIS 


 
DIAGRAM 2b: Andel elever med gymnasieexamen – per program 


 


 
Vi ser glädjande nog att vi 2017 har en något högre andel med gymnasieexamen jämfört 
med föregående år, vilket tyder på att arbetet med bl.a. examensprognoser, 
elevhälsoarbetet och inte minst medarbetarnas aktiva engagemang på respektive skola, har 
gett önskat resultat under läsåret.  
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Resultaten ligger nu över rikssnittet på programnivå för hela LBS och 8 av 13 skolor ligger över 
eller i nivå med rikssnittet för motsvarande program.  
 
Tre av våra nyaste skolor, LBS Göteborg, LBS Linköping och LBS Stockholm släppte i juni 2017 
sina första studenter och med dessa lyckats nå mycket fina resultat vilket är mycket 
glädjande.  
 
Positivt är också att LBS Kristianstad och LBS Trollhättan genom bl.a. ett målinriktat arbete med 
elevernas närvaro, måluppfyllelse och med skolans organisation kring uppföljning, extra 
anpassningar och elevhälsa tagit ett tydligt kliv i positiv riktning.  
 
Fyra skolor, LBS Borås, LBS Kungsbacka, LBS Nyköping och LBS Varberg har lägre resultat än 
övriga och för tre av dessa också lägre resultat än föregående läsår. Det som förenar dessa 
fyra är att de alla är något mindre skolor vilket gör att de har haft en utmaning i att locka 
kvalificerade lärare och bygga upp en stabilitet i elevhälsan. Vidare har de alla också sett en 
tydlig utmaning i att de elever som inte nått kraven för examen generellt haft en hög 
frånvaro under hela studietiden och inte alltid så hög motivation för just det program de går. 
En stor majoritet av eleverna som inte tar examen på dessa skolor har också olika typer av 
psykosociala problem som skolan inte fullt ut lyckats möta. Den proaktiva uppföljningen och 
arbetet med att arbeta förebyggande och främjande men även vid behov åtgärdande 
behöver vidareutvecklas på dessa skolor.  
 
För att utreda orsakerna kring andelen elever som inte når examen på djupet, genomfördes 
därför på huvudmannanivå en djupanalys av de elever som ej nådde examen 2017 (totalt 58 
elever). Den visar bland annat att en viktig gemensam nämnare är att en stor del av de 
elever som inte når examen har relativt hög frånvaro, ofta över 50%. Detta område kommer 
därför att adresseras ytterligare under kommande läsår i samband med elevhälsans dag 
under 2017/2018 och huvudmannen kommer även att utveckla tydligare arbetssätt för att 
följa upp elever med stor frånvaro och utreda orsakerna bakom.  
 
Vi kan också se att en stor majoritet av de elever som inte nådde kraven för examen fanns 
med redan i den första examensprognosen som gjordes i september, och att samtliga de 
elever som inte nådde examen fanns med i den sista examensprognosen i mars. Vi har m a o 
vetat om att flera av dessa elever riskerade att inte uppnå kraven för gymnasieexamen men 
trots detta inte nått hela vägen i mål. Samtidigt kan vi konstatera att en mycket stor andel av 
de som riskerade att inte nå kraven för examen, ca 70% av de som var med i 
examensprognosen i mars, faktiskt genom olika insatser på skolorna klarade att till slut ta sin 
examen. Examensprognoserna som metod och det arbete som görs kring dessa har alltså till 
stor del haft avsedd effekt.  
 
 
  







GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG 
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) är ett mått på hur väl eleverna betygsmässigt har 
lyckats i de kurser som ingår i deras program. Ju fler höga kursbetyg desto högre GBP. GBP 
beräknas på samtliga kurser som ingår i elevens gymnasieprogram, exklusive 
gymnasiearbetet och eventuella utökade kurser.  
 
DIAGRAM 3a: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola 


*Rikssnitt 2015 och 2016 anges som ett viktat snitt för ES- och TE-programmen) 


 
  
DIAGRAM 3b: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program


*Rikssnitt 2015 och 2016 anges som ett viktat snitt för ES- och TE-programmen) 
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DIAGRAM 3c: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per skola 


 


*Rikssnitt 2015 och 2016 anges som ett viktat snitt för ES- och TE-programmen)  
 
 
DIAGRAM 3d: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per program 


 


*Rikssnitt 2015 och 2016 anges som ett viktat snitt för ES- och TE-programmen) 


 
  
Vi har i årets analyser valt att använda två parallella mått på den genomsnittliga 
betygspoängen – ett för samtliga avgångsbetyg och ett för endast de gymnasieexamen 
som utfärdats på skolorna. Vi har valt dessa mått utifrån att det är de mått som också 
publiceras på SIRIS.  
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Sett till den genomsnittliga betygspoängen för samtliga avgångsbetyg på LBS (se diagram 
3ab) uppgick denna till 13,9 vilket var en marginell ökning, 0,2, från föregående läsår. Högst 
genomsnittlig betygspoäng har skolorna i Linköping (15,0), Stockholm (14,9) och Lund (14,8), 
medan Motala (12,0), Borås (12,6) ligger lägst. Störst positiv förändring gör LBS Nyköping som 
går från 12,9 till 14,2.  
 
Ser man på genomsnittlig betygspoäng per program så tas ett tydligt steg uppåt på ES från 
13,6 till 14,1. Tittar man på studievägsnivå så är det framförallt de elever som går spelgrafik 
och grafisk design (ESBIL) som har högre betygssnitt, 13,9 mot 13,2 föregående läsår. Jämför 
man med riket så är vi något lägre på båda våra större program ES och TE.  
 
Sett till den genomsnittliga betygspoängen på de gymnasieexamen (se diagram 3cd) som 
utfärdats ligger denna kvar på samma nivå för LBS totalt, 14,2. Högst genomsnittlig 
betygspoäng på gymnasieexamen ser vi på skolorna i Linköping, Kungsbacka och Lund 
(15,0) samt Stockholm (14,9) och Lund som alla når över rikssnittet för motsvarande program 
för sina examenselever. Även här är Motala (12,4) och Borås (13,2) lägst.  
 
Även om de övergripande resultaten visar på att vi bibehållit en god måluppfyllelse på 
samtliga områden, behöver vi från huvudmannahåll inför kommande läsår fokusera på att 
fortsätta att förbättra resultaten på de orter där vi identifierat svagheter i den totala 
måluppfyllelsen, i den genomsnittliga betygspoängen och i andelen elever som efter 
avslutade studier uppnår kraven för en gymnasieexamen. Ett särskilt fokus kommer att läggas 
på att följa upp de elever som vi redan inför läsåret kan se riskerar att inte nå examen men 
också på att utveckla arbetet med det förebyggande elevhälsoarbetet generellt på 
skolorna. Vidare insatser och uppföljning av arbetssätten inom det närvarofrämjande arbetet 
kommer också att göras. 
 
  







GENOMSTRÖMNING (ANDEL ELEVER MED EXAMEN INOM 3 ÅR) 
Varje år publicerar Skolverket siffror över skolornas genomströmning, det vill säga hur stor 
andel av eleverna som börjat på en skola och som tar en examen från samma skola tre år 
senare. 
 
DIAGRAM 4: Genomströmning (andel elever med examen inom 3 år) – per skola 


 


*rikssnitt anger ett viktat medelvärde för ES och TE-programmen. Siffrorna hämtade från Skolverkets officiella statistik 
SIRIS 


 
Enligt statistiken, som publicerades i december 2016 för de elever som tog examen 2016, så 
ligger genomströmningen på de flesta av våra skolor i nivå med eller högre än rikssnittet och 
att 7 skolor ökar medan 5 skolor minskar. Totalt ligger dock snittet högre än riket vilket är en 
positiv utveckling då det bör tyda på att våra elever i större omfattning stannar på sin 
utbildning och i större omfattning faktiskt tar examen. Detta är dock ett svårt kvalitetsmått att 
analysera då det kan finnas många olika orsaker till att genomströmningen ökar eller minskar 
utifrån att eleverna av olika orsaker inte fullföljer sin ursprungliga utbildning. Vanligast är att 
eleverna byter skola eller utbildning under sitt första gymnasieår och därmed inte fullföljer sina 
studier på skolan och i och med detta försämras genomströmningen. En mindre del av de 
elever som inte fullföljer inom tre år går ett fjärde år på samma skola för att nå examen.  
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ANDEL MINST GODKÄNDA BETYG (A-E) 
Uppgifterna om examensbevis och genomsnittlig betygspoäng ovan berättar något om hur 
det gått för våra avgångselever. De säger emellertid inget om måluppfyllelsen för de elever 
som tog del av utbildningens första och andra år. Därför sammanställer vi i vår uppföljning 
även uppgifter om alla satta betyg under året.  
 
DIAGRAM 5a: Andel minst godkända betyg (A-E) – per skola* 


 


*Inkluderar även betyg satta i gymnasiekurser för elever på IM-program 


 
DIAGRAM 5b: Andel minst godkända betyg (A-E) – per program 
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Resultatet för 2016/2017 visar att andelen elever som når de kunskapskrav som minst ska nås 
(lägst E) ligger i linje med föregående läsår och att vi därmed bibehållit en god 
måluppfyllelse. Det är generellt små förändringar inom programmen (se diagram 5ab).   
 
Även här ser vi att skolorna i Borås, Kungsbacka och Varberg utmärker sig negativt med en 
nivå under 90% minst godkända betyg. Som konstaterats tidigare så har dessa skolor en 
särskilt stor problematik med vikande närvaro där en större andel elever än övriga skolor har 
en mycket hög frånvaro.  
 
Vid en analys av i vilka ämnen eleverna har flest icke godkända betyg (F), så är det på ES 
högst andel F i Matematik 1b (13% F), Idrott och hälsa 1 (14% F), Samhällskunskap 1b (13 % F) 
och Religionskunskap 1(13% F). Matematik är en problematisk kurs för många av våra elever 
på det estetiska programmet. Därför har vi satsat på matematiklyftet och lokalt görs också 
olika stödinsatser i form utav mattestugor, mer undervisningstid etc. Då eleverna läser 
matematik 1b redan i åk 1, finns det också goda möjligheter för eleverna att läsa om eller 
pröva kursen under resterande gymnasietid.  
Också idrott och hälsa är ett ämne där flera elever har med sig tidigare negativa 
erfarenheter och där vi inte alltid lyckas möta de behov eleverna har. Vad gäller 
religionskunskap finns det på enstaka skolor en tendens att eleverna nedprioriterar den kursen 
i årskurs 3 för att istället fokusera på de kurser som krävs för att uppnå kraven för examen.  
 
Motsvarande analys för TE visar att det på det främst är Matematik 3c (13% F) och Fysik 1a 
(22% F) som skapar problem för eleverna. Samtidigt ser vi i Matematik 3c en tydlig förbättring 
mot föregående läsår då hela 33% av betygen var icke godkända (F). 
 
 
DIAGRAM 5c: Andel minst godkända betyg (A-E) – Behörighetsgivande kurser 


 


 
Eftersom vissa kurser är särskilt viktiga för att eleverna ska uppnå kraven för examen, följer vi 
upp dessa kurser särskilt. 
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I diagram 5c ser vi att det generellt är små förändringar över tid. Andelen F i svenska 3 ökar 
något vilket är olyckligt då eleverna läser den i årskurs 3. Även Matematik 1b har en något 
högre andel ej godkända betyg än övriga kurser, men skapar mindre problem för eleverna 
att nå examen då den ligger i årskurs 1 och det därmed finns goda möjligheter att med 
insatser i högre årskurser hjälpa eleverna att klara nå målen.  
 
 
BETYGSFÖRDELNING 
För att få en förståelse av hur betygen fördelas och se utveckling över tid även inom detta 
område så sammanställs även betygsfördelning varje år. Detta för att skolans uppdrag är att 
stimulera eleverna att nå så långt som möjligt och inte enbart att nå minst godkänt (A-E). 
Totalt sattes cirka 24600 betyg inom LBS under läsåret 2016/2017. 
 
DIAGRAM 6: Betygsfördelning – samtliga betyg 


 


 
Det man kan se av diagram 6 är att fördelningen inte förändras nämnvärt över tid. En svag 
förskjutning har skett mot de högre betygen och andelen D har minskat något. Det förklarar 
också till stor del att den genomsnittliga betygspoängen har varit i relativt konstant de 
senaste läsåren trots variationer i andel examen.  
 
RESULTAT NATIONELLA PROV 
Som en del i säkerställandet av att bl.a. genomsnittlig betygspoäng baserar sig på en rättvis 
och likvärdig bedömning, kan de nationella provens resultat jämföras med satta kursbetyg. 
För att få användbara siffror förutsätter detta att provresultat och kursbetyg kalibreras på 
individnivå. Som underlag för detta arbete finns listor som SCB samlar in från varje skolenhet.  
Vi sammanställer sedan samma underlag som SCB samlat in. Den nationella statistiken för 
vårterminen 2017 publicerades i oktober 2017. I sammanställningen nedan är samtliga 
resultat hämtade från SIRIS. De rikssnitt som redovisas är rikssnittet för samtliga skolor.  
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I ämnet matematik skedde under våren ett brott mot provsekretessen vilket påverkade 
genomförandet av de ordinarie proven på ett stort antal skolor runt om i landet. Skolverket 
informerade om det inträffade och rekommenderade att rektor skulle besluta att använda 
ersättningsprovet istället, något flera av våra skolor valde att göra. Dessa ersättningsprov 
räknas dock ej med i den officiella statistiken som publiceras på SIRIS. Därför väljer vi nedan 
att redovisa överensstämmelse och resultat i matematik för våra egna interna uppgifter som 
baseras på de filer som skickades till SCB för publicering på SIRIS. Det är de interna 
uppgifterna som delgivits skolorna till den analys som gjorts där. 
 
TABELL 1a: Överensstämmelse mellan kursbetyg och provbetyg NP – VT 2017 


Verksamheten totalt 2016/2017 


  Andel (%) elever med lägre, lika eller högre kursbetyg jämfört 
med provbetyget 


 Antal genomförda prov Lägre Lika Högre 


Engelska 5 693 13% 62% 25% 


Engelska 6 678 13% 69% 18% 


Matematik 1b* 444 2% 73% 25% 


Matematik 1c* 147 0% 90% 10% 


Matematik 2b* 64 0% 39% 61% 


Matematik 2c* 228 0% 48% 52% 


Matematik 3c* 330 3% 70% 28% 


Matematik 4* 81 0% 75% 25% 


Svenska 1 820 8% 53% 39% 


Svenska 3 571 8% 51% 40% 


Samtliga ämnen 4056 8% 62% 30% 


* Interna uppgifter 


 
  







TABELL 1b: Överensstämmelse mellan kursbetyg och provbetyg NP – VT 2017 jmf VT 2016 
Verksamheten totalt VT 2016 jmf VT 2017 


 
Andel (%) elever med lika 


kursbetyg jämfört med 
provbetyget 2015/2016 


Andel (%) elever med lika 
kursbetyg jämfört med 
provbetyget 2016/2017 


Andel (%) elever med lika 
kursbetyg jämfört med 


provbetyget,  
Rikssnitt VT 2017 


Engelska 5 69% 62% 71% 


Engelska 6 65% 69% 69% 


Matematik 1b 73% 73%* 76% 


Matematik 1c 63% 90%* 85% 


Matematik 2b 69% 39%* 53% 


Matematik 2c 71% 48%* 65% 


Matematik 3c 73% 70%* 77% 


Matematik 4 59% 75%* 69% 


Svenska 1 59% 53% 59% 


Svenska 3 45% 51% 55% 


Samtliga ämnen 64% 62%  


* Interna uppgifter 
 


TABELL 1c: Betygsfördelning nationella prov – per kurs 
Verksamheten totalt 2016/2017 


 
Antal 


genomförda 
prov 


Andel F Andel E Andel D Andel C Andel B Andel A 


Engelska 5 693 0% 6% 11% 40% 28% 14% 


Engelska 6 678 1% 8% 14% 32% 28% 17% 


Matematik 1b* 444 25% 44% 17% 10% 3% 2% 


Matematik 1c* 147 4% 23% 22% 23% 16% 12% 


Matematik 2b* 64 58% 33% 5% 3% 2% 0% 


Matematik 2c* 228 36% 38% 9% 11% 4% 1% 


Matematik 3c* 330 25% 35% 18% 13% 5% 4% 


Matematik 4* 81 26% 26% 19% 19% 5% 6% 


Svenska 1 820 5% 30% 27% 25% 10% 4% 


Svenska 3 571 8% 26% 25% 22% 13% 6% 


Samtliga 
ämnen 4056 11% 24% 18% 24% 15% 8% 


* Interna uppgifter 
 


Vi ser (Tabell 1ab) att överensstämmelsen har förbättrats överlag och att det nu är små 
skillnader överlag mellan LBS och riket i stort.  


Det som sticker ut lite är att andelen högre betyg än kursprovsbetyget i kurserna Matematik 
2b och 2c är något högre än riksgenomsnittet. Vid en analys ser vi att det oftast handlar om 







att eleverna via olika insatser, har fått F på provet och sedan E i betyg. I Matematik 2b utgör 
denna kategori 83% av de som fått högre betyg i kursen än på provet, och motsvarande 
andel för Matematik 2c är 60%. För båda dessa kurser är det nationella provet inget krav för 
elever på ES och TE men där det är ett bra stöd för skolornas bedömning utifrån att säkerställa 
en bra nivå och en likvärdighet i undervisningen.  


I övriga matematikkurser har överensstämmelsen ökat, vilket vi tror kan vara en följd av ökat 
utbyte mellan matematiklärarna via matematiklyftet.  


Tittar man på skolnivå är variationen vad gäller överensstämmelsen på skolorna totalt sett 
relativt liten. Högst överensstämmelse har skolan i Halmstad (70% totalt) och lägst har LBS 
Göteborg (53%). Dock är variationerna inom skolorna mellan olika kurser generellt olika vilket 
tyder på att det inte finns någon tydlig systematik i att avvika.  


Tittar man på resultatfördelningen (Tabell 1c) så är det en oroande mängd F i framförallt 
matematik. Dock är det ett förbättrat resultat jämfört med föregående läsår i framförallt 
Matematik 3c där andelen F på provet har minskat från 42% till 25%. Det är dock ett fortsatt 
problemområde att resultaten i matematik generellt är låg trots tidigare satsningar och 
genomförandet av matematiklyftet.  


Glädjande i resultaten är att se att våra elever generellt har bättre resultat i engelska än 
genomsnittet för de aktuella programmen, något vi tror kan bero på att 
samarbetsmöjligheterna mellan våra karaktärsämnen och engelskan är goda och ämnena 
kan ge ömsesidig nytta för varandra.  Vi kan också konstatera att andelen F på nationella 
provet i svenska 3 har nästan halverats från 14% till 8% vilket givetvis är glädjande.  


 
MÅLUPPFYLLELSE UTIFRÅN LÄROPLANEN (LGY11) 


Normer och värden 
Huruvida våra elever utvecklar de värden och förmågor som målen inom området Normer 
och värden tar fasta på (se bilaga 1) är ett av de områden som vi identifierar som 
svårbedömt – för såväl de enskilda skolorna som för huvudmannen i stort. Dock kan vi, utifrån 
specifika frågor i den elevenkät som genomförs i mars, få en indikation på hur eleverna 
upplever stämningen på skolan. Vi har, för att göra en bedömning av måluppfyllelsen i det 
här perspektivet, även använt oss av de elev- och lärarintervjuer som genomförts under de 
interna granskningarna. 
 
Skolans mål är att utbildningen som ges utformas i överensstämmelse med samhällets 
grundläggande demokratiska värderingar och att dessa skall genomsyra både 
verksamheten och undervisningen. I elevenkäten kan vi se att eleverna på LBS i relativt hög 
grad upplever att eleverna på skolan behandlar varandra med respekt (78% positiva- se 
diagram kring studiemiljö nedan) vilket var en liten försämring mot tidigare läsår (81% 
positiva). Av de planer mot kränkande behandling som skolorna arbetat med under läsåret 
framkommer att flera skolor riktat ett särskilt fokus kring språkbruket mellan elever vilket är 
relevant utifrån resultaten här.  
 
Samtidigt gör huvudmannen bedömningen att skolornas arbete att främja de demokratiska 
värderingar som samhället vilar på, och som redogörs för i både skollag och läroplan, inte 
kan ses som fullt uppnått då andelen anmälningar om kränkande behandlingar under året 







varit lika hög som föregående läsår (mer om detta nedan). Det blir således viktigt att under 
kommande läsår följa upp utvecklingen och parallellt stötta skolorna i det långsiktiga 
främjande arbetet för att säkerställa att varje elev respekterar andra människors egenvärde 
och integritet och att man aktivt främjar likabehandling av individer och grupper. 


Ansvar och inflytande 
Som underlag för uppföljning av måluppfyllelsen på detta område finns framförallt frågor i 
undervisningsutvärderingen, samt elevenkäten (se nedan) som kan ge indikationer på i vilken 
grad eleverna upplever att de får det inflytande över undervisning och utbildning de har rätt 
till.  
Undervisningsutvärderingarna visar (se diagram nedan) att eleverna i hög grad upplever att 
lärarna uppmuntrar dem till att vara med och bestämma hur man skall arbeta (76%) samt att 
lärarna underlättar för eleverna att planera sina studier och ta ansvar för sitt skolarbete (73% 
positiva). I elevenkäten ser vi också att eleverna är betydligt mer nöjda än eleverna inom 
AcadeMedia som helhet vad gäller elevernas möjlighet att påverka och lärarnas lyhördhet 
för elevernas synpunkter. Vi ser också att eleverna överlag är nöjda med skolans organisation 
för elevinflytande där 67% svarat positivt.  
 
I granskningen av skolornas kvalitetsrapporter och i de interna granskningar ser vi också att 
allt fler skolor har ett fungerande arbete med elevråd/elevkår på skolorna och att eleverna 
får ett allt större inflytande över bl a skolans arbetet med ordningsregler och i skolans 
likabehandlings- och värdegrundsarbete genom de grupper som finns i detta arbete ute på 
skolorna.  


Arbete och samhällsliv 
Denna kategori är generellt svår att följa upp, mer om området presenteras under 
Ändamålsenlig kvalitet nedan.  Vi kan dock se att av LBS elever upplever dock närmare tre 
av fyra (74%) att läraren lyckas bra med att förklara varför kurserna är viktiga och hur man 
skulle kunna ha användning för dem i sitt framtida yrkesliv.  


Bedömning och betyg 
När det gäller målen på området Bedömning och betyg, kan vi utifrån 
undervisningsutvärderingarna (se nedan) se att resultaten varierar mellan skolorna med 
avseende på i hur hög grad eleverna upplever att de kan bedöma sina studieresultat och 
utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. Utifrån frågorna 4 och 5 som rör; i 
vilken utsträckning eleven tycker att läraren tydliggör målen och vad de behöver göra för att 
nå de olika betygen (fråga 4) och huruvida eleven upplever att läraren har regelbunden 
kontakt kring dess kunskapsutveckling (fråga 5) kan vi se att eleverna på LBS i relativt hög 
grad upplever att målen tydliggörs (75% positiva), men att något färre elever är nöjda med 
den regelbundna kontakten kring kunskapsutvecklingen (66% positiva). Vi ser även i den 
övergripande elevenkäten (se nedan) att vi har en negativ trend på frågan som rör lärarens 
information om hur det går i skolarbetet, från 70% positiva till 64% positiva, och även i frågan 
som rör huruvida läraren gör det tydligt vad eleven behöver kunna för att nå de olika 
betygen är det ett fallande resultat från 74% till 69% positiva.  
 
Flera av skolorna har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete kring återkoppling och 
bedömningsfrågor under de senaste läsåren men på vissa skolor behöver fortfarande dessa 
aspekter stärkas ytterligare under kommande läsår. Helhetsbedömningen för området 







Bedömning och betyg är dock sammantaget att måluppfyllelsen, med avseende på att 
varje elev ska kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till 
kraven i utbildningen är i behov av fortsatt arbete. Vi tror att ett utvecklat arbete med vår 
lärplattform kan underlätta kommunikationen med eleverna kring kunskapskraven och 
elevernas utveckling kan bidra till en ytterligare positiv utveckling.  
 


  







INSTRUMENTELL KVALITET 
Begreppet instrumentell kvalitet hjälper oss att isolera granskningen av vår verksamhet till de 
krav som vi som skola ska leva upp till för att våra elever ska få tillgång till en likvärdig 
utbildning. Ytterst är det dock Skolinspektionen som bedömer och beslutar om vår 
verksamhets kvalitet ur det här perspektivet – och det är viktigt att minnas att det också är ett 
krav att våra elever ska utveckla de kunskaper, värden och förmågor som målen för 
utbildningen tar fasta på (d.v.s. den funktionella kvaliteten). 
 
UNDERVISNING 
Årets första undervisningsutvärderingar genomfördes i november-december månad. Denna 
utvärdering under höstterminen är ett verktyg för rektor att få en indikation på hur eleverna 
upplever undervisningen på skol- och individnivå, samt för den enskilda läraren att få en 
indikation på vad eleverna tycker om undervisningen och därmed få ytterligare verktyg att 
under kursens gång utveckla sin undervisning i samråd med eleverna. 
 


Undervisningsutvärdering LBS 


Område Nr Frågeställning 


Ansvar och inflytande 


1 
Läraren underlättar för mig att planera mina studier och ta ansvar och för mitt 
skolarbete. 


2 
Läraren visar intresse för vad jag har för förkunskaper och förväntningar på kursen, 
och uppmuntrar mig att vara med och bestämma hur vi ska arbeta. 


Arbetsliv och vidare 
studier 


3 
Läraren gör det tydligt för mig varför kursen är en viktig del av min utbildning och hur 
jag skulle kunna ha användning för mina kunskaper i mitt framtida arbetsliv och i 
vidare studier. 


Bedömning och 
betyg 


4 
Läraren gör det tydligt för mig vilka mål vi arbetar mot och vad jag behöver kunna för 
att nå de olika betygen. 


5 
Läraren har regelbunden kontakt med mig om hur det går för mig och hur jag kan 
utvecklas ännu mer. 


Demokratisk 
kompetens och 
värdegrund 


6 Jag kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts för kränkningar 


7 
Läraren ger mig möjlighet att träna på att ta ställning, presentera, kommentera, 
diskutera och argumentera. 


8 Läraren gör det tydligt för mig vad demokrati är 


9 Läraren gör det tydligt för mig vad demokrati är 


Drivkraft, 
självförtroende och 
sammanhang 


10 Läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära 


11 Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för mig 


12 Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för mig 


13 Läraren inspirerar mig att vilja lära mig mer 


14 Läraren är bra på att skapa arbetsro. 


15 Läraren är bra på att skapa ett bra samarbets- och diskussionsklimat 


Kreativ kompetens 16 Läraren ger mig möjlighet att utveckla min kreativitet 


  







 
 
Nästa omgång av undervisningsutvärderingarna genomförs under vårterminen (mars). 
Diagram 7 nedan visar resultaten för dessa under de senaste läsåren. 
 
DIAGRAM 7a: Resultat undervisningsutvärdering VT (15/16/17)* 


*Andel positiva (7-10) per fråga 


 
Sammantaget visar undervisningsutvärderingen på att eleverna på våra skolor generellt är 
nöjda med lärarnas undervisning, även om variationer mellan lärare och på de olika skolorna 
förekommer. Vi ser dock att vi överlag har sänkt resultaten i jämförelse med föregående 
vårterminers undervisningsutvärderingar. Störst negativ förändring skedde under höstterminen 
2016. I huvudmannens uppföljning konstaterades då att det till stor del var de nyanställda 
lärarna som fått lägre resultat i undersökningen. Utifrån detta drog vi slutsatsen att vi behövde 
bli bättre på att introducera nya medarbetare i våra arbetssätt och se till att de snabbare 
når den höga nivå av undervisning som eleverna är vana vid. Resultaten ökade något under 
våren, dock inte till samma nivå som våren innan.  
 
På skolnivå ser vi att resultaten varierar mellan ett genomsnitt på positiva svar från 70% till 81%. 
Störst negativ förändring syntes på LBS Borås, som hade flertalet nya lärare under hösten till 
följd av att ett antal medarbetare var antingen föräldralediga eller bytt tjänster.  
Störst positiv förändring såg vi på LBS Göteborg, från 65% positiva svar VT16 till 73% positiva 
VT17, vilket delvis kan förklaras av att det under vårterminen 2016 var ett visst missnöje totalt 
sett bland eleverna på skolan i Göteborg utifrån en rörig lokalsituation. Denna löstes och 
skolan flyttade in i nya fräscha lokaler HT2016. Detta tillsammans med ett målmedvetet 
arbete kring undervisningskvalitet genom kollegialt lärande från rektor och lärare gjorde att 
eleverna nu totalt sett var mer nöjda.  
 
Det område vi ser störst förbättringsutrymme inom är fråga 5 som rör kontakten med eleverna 
kring hur det går för dem. Där är det 66% som svarar positivt, d v s 7-10. Det har skett ett 
utvecklingsarbete kring denna fråga i flera år på ett flertal av våra skolor men vidare 
uppföljning behövs inom detta område. Möjligtvis kan vårt byte av lärplattform till Schoolsoft 
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till detta läsår ha påverkat något då det i och med att det var ett nytt system skapade en 
osäkerhet både bland lärare och elever var återkopplingen skulle finnas. Dessutom hade 
Schoolsoft vissa leveransproblem av sin nya planeringsmodul som skapade en del 
följdproblem för lärarna och gjorde att de till viss del gav upp arbetet med Schoolsoft till 
förmån för andra arbetssätt.  
 
Särskilt glädjande höga resultat på fråga 6 (”Jag kan lita på att läraren ingriper om någon 
utsätts för kränkningar”) med 79% positiva och fråga 9 (”Läraren är mån om att alla ska få 
möjligheten att få komma till tals och bli lyssnade på”) 82%. Även glädjande att resultatet på 
fråga 14 (Läraren är bra på att skapa arbetsro) visar ett relativt högt resultat, 76%, med tanke 
på att detta varit ett fokusområde för flera skolor under läsåret.  
  
Utöver undervisningsutvärderingarna ger också den elevenkät som genomförs årligen av 
AcadeMedia en indikation på hur undervisningen fungerarar på våra skolor. I elevenkäten 
ombeds eleverna att svara på frågor som rör undervisningen med fokus på huruvida lärarna 
skapar lust till lärande, ger eleverna information om hur det går i skolarbetet, är tydliga med 
att förklara vad eleven behöver kunna för att nå de olika betygen samt om de hjälper 
eleverna att nå så långt som möjligt i relation till utbildningens mål.  
 
DIAGRAM 7b: Elevenkät* (Undervisning) 


 


*Andel positiva (7-10) per fråga. Undervisningsindex anger ett index baserat på de fyra frågorna 0-100 
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DIAGRAM 7c: Elevenkät* (Undervisning) – index per skola 


 


 
Det sammantagna indexet för undervisning låg vid genomförandet på 68, vilket är en stabilt 
hög nivå.  Även här ser vi dock tyvärr att det är något fallande resultat på de flesta frågor 
jämfört med föregående läsår. Särskilt oroande är att lärarnas förmåga att inspirera gått ned 
tydligt, liksom att eleverna inte i lika stor grad upplever att de får hjälp så att det ska gå så 
bra som möjligt. Vi behöver som konstaterats tidigare bli bättre på att introducera nya 
medarbetare men också ha ett fortsatt tydligt fokus på att utveckla undervisningen totalt 
sett. En möjlig förklaring som rektorerna har angett är att det fokus som många skolor lagt på 
studiero kanske för vissa elever har gjort att undervisningen upplevs mer stel.  
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TRYGGHET OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
DIAGRAM 8a: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning 


 


 
DIAGRAM 8b: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (forts.) 


 


 
Årets likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomfördes i oktober visade att 
eleverna generellt är trygga på skolan. 97% svarar ja på det påståendet, och samtliga skolor 
har ett resultat över 94%, vilket tyder på att ett aktivt och målinriktat värdegrundsarbete 
bedrivs i verksamheten. Särskilt glädjande är att vi ser höga resultat även på våra relativt 
nystartade skolor i Linköping, Göteborg och Stockholm där de två sistnämnda – trots hög 
tillväxt under sina första tre verksamhetsår - lyckats bibehålla en trygg atmosfär. Det tyder på 
att de arbetssätt som finns inom verksamheten är välfungerande.  Eleverna anger också att 
de i hög grad har förtroende för att skolorna agerar om någon utsätts för kränkningar. Vidare 
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är det också positivt att eleverna på de två skolor där vi delar lokaler med en annan skola, 
(LBS Kungsbacka och LBS Stockholm), upplever sig trygga.  
 
Dessvärre ser vi dock att andelen elever som inte upplever att eleverna på skolan behandlar 
varandra med respekt har totalt ökat från 14% till 17%. Detta har man arbetat kring på flera 
av våra skolor och då till stor del fokuserat på språkbruk och ömsesidig respekt, något som 
också har lags in i respektive skolas samlade plandokument (Likabehandlingsplan och plan 
mot kränkande behandling). Uppenbarligen behöver dock ett fortsatt arbete göras. 
 
I den elevenkät som genomförs i januari/februari återfinns också olika frågor som behandlar 
respekt, trygghet, arbetsro, samt i vilken utsträckning hänsyn tas elevernas synpunkter. 
Elevernas svar på dessa frågor ger ett index för hur de upplever sin ”Studiemiljö” (se diagram 
8c nedan).  
 
DIAGRAM 8c: Elevenkät* (Studiemiljö) 


 


*Andel positiva (7-10) per fråga. Studiemiljöindex anger ett index baserat på de fyra frågorna 0-100 


 
DIAGRAM 8d: Elevenkät* (Studiemiljö) – index per skola 


 


*Andel positiva (7-10) per fråga. Studiemiljöindex anger ett index baserat på de fyra frågorna 0-100 
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Vid årets genomförande var det samlade indexet för studiemiljö 76, d.v.s något sämre än 
föregående år (78). De två skolor, LBS Göteborg och LBS Motala, som hade lägst resultat 
föregående år har ökat sina resultat inom detta område. För LBS Motala handlar det dock 
om endast totalt ca 20 elever.  
 
Den största problematiken kopplat till studiemiljö rör området arbetsro/studiero och bristen 
därpå. Detta trots att flera skolor haft detta som ett fokusområde under läsåret.  
 
KLAGOMÅL OCH ANMÄLNINGAR OM KRÄNKANDE BEHANDLING 
Utöver Skolinspektionens tillsyner och våra egna uppföljningar och interna granskningar, ger 
elevers och vårdnadshavares klagomål mot utbildningen samt anmälningar om kränkande 
behandling ett viktigt underlag för att bedöma vår instrumentella kvalitet.  
 
Under läsåret har åtta klagomål kommit in till huvudmannen.  


Ort Klagomålsframställan gjord av Elevens kön Klagomålet avser 
Stockholm Vårdnadshavare Man Betygssättning 
Jönköping Vårdnadshavare Man Elevens skolsituation 
Jönköping Vårdnadshavare Kvinna Elevens skolsituation 
Kristianstad Vårdnadshavare Man Rektors bemötande 
Göteborg Vårdnadshavare Man Rektors bemötande 
Trollhättan Skolinspektionen Man Rätten till stöd 
Nyköping Vårdnadshavare Man Rätten till stöd 
Borås Annan Flera Rökning utanför skolan 


 
Då vi får in dessa så genomför huvudmannens skoljurist en utredning av ärendet i förhållande 
till lagar och förordningar och resultatet återkopplas sedan till den som framfört klagomålet 
och rektor på skolan det gäller. I de fall då utredningen visat att skolan brustit vidtas även 
åtgärder för att komma tillrätta med situationen.  
 
När det gäller anmälningar av kränkningar/diskriminering utgör detta ytterligare är ett viktigt 
underlag för att bedöma den instrumentella kvaliteten på våra utbildningar. Totalt gjordes 14 
anmälningar inom LBS under läsåret vilket var samma antal som föregående läsår. Av dessa 
var 4 på LBS Stockholm, 3 på LBS Varberg och LBS Lund, 2 på LBS Linköping samt 1 vardera på 
LBS Borås och LBS Jönköping.  
 
Fördelningen av anmälda ärenden har sett varit följande.   


Typ Antal ärenden 
Verbala kränkningar 7 
Nätkränkningar 3 
Mobbning 1 
Sexuella trakasserier 1 
Våld 1 
Diskriminering 1 


 







Ärendena var av blandad karaktär, men handlade om olika typer av konflikter mellan elever. 
Därmed var det svårt att dra några generella slutsatser. Samtliga anmälningar utreddes av 
huvudmannens skoljurist och avslutades inom läsåret. I de fall det fanns behov av åtgärder 
på skolnivå eller individnivå sattes sådana insatser in för att lösa situationen. Resultatet av 
utredningarna visar att eleverna i 8 ärenden blivit utsatta för kränkande behandling och i 1 
fall för diskriminering. I övriga 5 fall har bedömningen efter utförd utredning varit att det ej 
handlat om kränkning/diskriminering. 
 
DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET PÅ ENHETERNA 
Under året har vi från huvudmannens sida kontinuerligt, utifrån de processer som etablerats, 
följt upp det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna. Detta har skett genom avstämning av 
skolornas arbetsplaner, gemensamma uppföljningar av undervisningsplaner, enkäter och 
undervisningsutvärderingar, betygsprognoser och interna granskningar. 
 
Mönstret vi kan se är att det på skolorna finns en systematik i kvalitetsarbetet, men att det på 
vissa orter behöver intensifieras något och bli mer av ett levande arbete under året. Lärare 
och arbetslag behöver göras mer medvetna om vad arbetet består i för att öka 
delaktigheten så att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar samtlig personal på skolan 
och gör dem delaktiga i att förverkliga skolans uppdrag. Den nya mallen för lokal arbetsplan 
och arbetet med aktionsforskning syftar till att stärka detta arbete.  
 
 


UPPLEVD KVALITET 
Den upplevda kvaliteten handlar om hur eleverna, utifrån deras personliga förväntningar och 
önskemål, upplever sin utbildning – alldeles oavsett om deras utbildning ger dem möjlighet 
att utveckla de kunskaper, värden och förmågor som målen tar fasta på, och om deras 
utbildning genom-förs i linje med kraven i författningarna. Den upplevda kvaliteten ger oss 
alltså signaler som tyder på om vi som skola har våra elevers förtroende i det vi gör. 
 
Under februari månad genomförs den årliga elevenkäten inom hela AcadeMedia i 
samarbete med Markör som avser att mäta såväl den instrumentella kvaliteten som den 
upplevda. Av resultaten kan vi få indikationer på den övergripande nöjdheten hos eleverna 
(NöjdKundIndex- NKI), hur eleverna upplever sin studiemiljö, den undervisning som bedrivs, 
samt i vilken utsträckning de skulle rekommendera skolan till andra. Elevenkäten har en 
mycket hög svarsfrekvens, vilket gör att den är ett bra verktyg för vår uppföljning. 
  







DIAGRAM 9a: Elevenkät* (NKI, Rekommendationsgrad, Trivselgrad) – LBS totalt 


 


 
DIAGRAM 9b: Elevenkät* (NKI) – per skola 


 


 
DIAGRAM 9c: Elevenkät* (Rekommendationsgrad) – per skola 
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DIAGRAM 9d: Elevenkät* (Trivselgrad) – per skola 


 


 
Utifrån resultaten av 2016/2017 års enkät (se diagram 9ad) kan vi konstatera att eleverna 
inom LBS i det stora hela är ungefär lika nöjda som föregående läsår. NöjdKundIndex (NKI) 
ökar något till 69 och rekommendationsgraden minskar 1 procentenheter till 72% på totalen, 
medan trivselgraden är fortsatt stabilt hög 84%. På samtliga mått ligger dock LBS fortsatt 
betydligt högre än genomsnittet inom AcadeMedias gymnasiesegment totalt.   
 
Störst positiva förändringar ser vi på LBS Göteborg, LBS Motala och LBS Kungsbacka som alla 
hade olika typer av problem föregående läsår som haft stor inverkan på den upplevda 
kvaliteten. I LBS Göteborgs fall har skolan haft lokalbekymmer tidigare vilket nu är löst i och 
med att skolan flyttat in i helt nya skollokaler i centrala Göteborg och det har gjort att 
nöjdheten och rekommendationsgraden har återhämtat sig.  
 
På LBS Motala upplevde eleverna under läsåret 2015/2016 att de var missgynnade i och med 
att den nya skolan etablerades i Linköping och en stor del av personalen delades mellan 
dessa båda skolor. Det ledde bl. a. till att eleverna upplevde sig ha mindre kontakt med 
lärarna. Under våren lyckades rektor tillsammans med lärarna via ett idogt arbete vända den 
negativa känslan till en vi-känsla och vi ser nu är att de sista eleverna under läsåret 2016/2017 
fick positiv avslutning på sin utbildning hos LBS Motala, även om rekommendationsgraden av 
naturliga skäl är fortsatt låg.  
 
För LBS Kungsbackas del bytte skolan lokaler inför läsåret 2015/2016 för att samlokalisera med 
Drottning Blankas Gymnasieskola i centrala Kungsbacka. Ett arbete där har gjort att 
trivselgraden har ökat men fortsatt arbete kring nöjdhet behövs.  
 
Även LBS Nyköping har fortsatt förbättrade resultat vilket vi ser är en trend under flera år som 
ett resultat av ett långsiktigt arbete med nöjdhet och trivsel. I övrigt ser vi relativt små 
förändringar för skolorna.  
 


85
78


87 85
89


78
84


80 82 79 81
86 88 88


84


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90


100


2015 2016 2017







 
 
 


ÄNDAMÅLSENLIG KVALITET 
Den ändamålsenliga kvaliteten handlar om vad som händer med eleverna efter att de har 
avslutat sin utbildning, och vad de – med lite perspektiv på sin tid vid LBS uppfattar att 
utbildningen gav dem. 
 
Detta kvalitetsområde följer LBS upp genom en telefonintervju (som genomförs av Markör) i 
december med ett urval av eleverna (ca 200 svarande), som tog examen 2,5 år tidigare. Där 
får de intervjuade före detta eleverna svara på hur de upplevt sin tid på skolan med 
avseende på undervisningen, relationen/kontakten med lärarna, lärarnas engagemang, 
kamraterna och stämningen på skolan samt hur väl skolan förberett dem inför vidare studier 
och arbetsliv. Denna undersökning syftar till att mäta den ändamålsenliga kvaliteten, d.v.s. 
hur det går för våra elever efter avslutad utbildning. Undersökningen som genomfördes under 
2016/2017 riktade sig till ett slumpmässigt urval av elever som tog studenten från våra skolor i 
juni 2014 vilket gör att det var första gången den genomfördes för elever som gått enligt den 
nuvarande läroplanen och programstrukturen som gällde efter införandet av GY11. Det gör 
att jämförelser med tidigare läsår kan vara svårare att göra fullt ut.  
 
DIAGRAM 10a: Elevenkät* (Huvudsaklig sysselsättning 2,5 år efter examen) – LBS totalt 


 


 
DIAGRAM 10b: Elevenkät* (Nöjdhet, rekommendation tidigare elever) – LBS totalt 
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Av undersökningen framgår att det gått bra för de elever som studerat på LBS och att de 
allra flesta arbetar eller studerar vidare 2,5 år efter studenten. Det är lite överraskande att 
andelen som arbetar gått upp så tydligt med tanke på att samtliga elever gick ut från ett 
högskoleförberedande program och att vi tidigare (innan 2011) också erbjöd det 
yrkesförberedande programmet Mediaprogrammet.  Av de som studerar uppger 53% att 
den utbildning de nu går har ungefär samma inriktning som det eleverna studerade på 
gymnasiet.   
 
Totalt sett kan vi se att eleverna har en positiv bild av sin gymnasietid, där 76% är nöjda med 
och hela 86% av de deltagande eleverna är positivt inställda till att rekommendera skolan till 
någon som ska börja gymnasiet.  
 
 


UTVÄRDERING SÄRSKILDA SATSNINGAR 
 
SKOLUTVECKLING PÅ EGNA VILLKOR, MED AKTIONSFORSKNING SOM GRUND 
Vid utvärdering i slutet av läsåret var den generella bilden att deltagarna var nöjda med 
utbildningsinsatsen och att de tyckte att det varit givande att lära sig mer om aktionsforskning 
som metod, handledning och skolutveckling. Arbetssättet med handledning i grupper och 
att arbeta med sådant som var relevant lokalt lyftes också som positivt, liksom möjligheten att 
få kombinera teoretisk fortbildning med att träffa andra inom LBS.  
 
Huvudmannens utvärdering med rektorerna gav ungefär samma bild, d.v.s. att det var en 
positiv satsning och en bra metod för att arbeta systematiskt med skolutveckling lokalt. 
 
En översyn av deltagande skolors arbetssätt och resultat beskrivna i kvalitetsrapporter och 
lokala arbetsplaner, visar att upplägget och organisationen kring aktionsforskning har varierat 
något men att det på så gott som samtliga skolor har varit ett utvecklingsdrivande arbetssätt 
under läsåret samt att det på flera skolor finns planerade insatser där aktionsforskning blir en 
betydande del även nästkommande läsår.  
 
Kontentan av utvärderingarna var att huvudmannen ville fortsätta att satsa på att utveckla 
arbetet med skolutveckling med aktionsforskning som grund, men att ett något bredare 
anslag behövdes inför det kommande läsåret. Under läsåret 2017/2018 kommer en ny 
omgång i samarbete med Göteborgs Universitet därför att anordnas, där sex skolor deltar i 
under tre heldagar med dialogkonferenser kring aktionsforskning med hela 
medarbetargruppen.  
 
För att ge handledarna stöd i att driva vidare arbetet lokalt oavsett om skolan deltar eller inte 
kommer även handledningsstödet att fortgå under ledning av Peter Johannesson, lärare på 
LBS Göteborg och doktorand på Göteborgs Universitet.  
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAM 11: Medarbetarenkät (verksamhetsspecifika frågor) – LBS totalt 


 


 
För att kunna följa upp de olika skolövergripande utbildningssatsningar som LBS genomfört 
under de senaste läsåren, ställer man i samband med den årliga medarbetarenkäten 
verksamhetsspecifika frågor till samtlig personal kring om man upplever att huvudmannen för 
LBS månar om pedagogisk utveckling samt huruvida man upplever att man får stöd av sina 
kollegor i sin yrkesutveckling. Vi kan se att vi har fortsatt mycket goda resultat på dessa 
områden och även att de stiger något. Vi tror att detta kan vara en viktig del i att utveckla 
och behålla våra medarbetare och för att vara attraktiva för potentiella kandidater i 
rekrytering framöver.   
 
 
MATEMATIKLYFTET 
Efter att läsåret avslutades genomfördes en utvärdering av insatsen och generellt var lärarna 
mycket nöjda. De upplevde det som positivt att kunna mötas och utbyta erfarenheter och 
att det bidragit till att utveckla undervisningen. Dock upplevde vissa att man skulle kunna ta 
det vidare och ha mer utbyte kring själva undervisningen, t ex genom lektionsbesök.  
 
Från huvudmannens sida ser vi positivt på att utbyte sker mellan lärarna då dessa ofta är 
ensamma i sina ämnen och matematik har varit ett ämne där vi generellt ta haft lägre andel 
godkända betyg än i övriga ämnen. Vi ser nu ett litet trendbrott med förbättrade resultat i 
några kurser, främst matematik 3c som också går igen i förbättrade resultat i de nationella 
proven (se diagram 1abc). 
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DIAGRAM 12: Andel minst godkända betyg (matematik) – LBS totalt 


 


 
 
LÄSLYFTET 
En utvärdering med handledarna visade att erfarenheterna från Läslyftet generellt sett var 
mycket goda. Deltagande lärare har varit nöjda med upplägget genom modulerna och 
tyckte den tydliga kopplingen till forskning och beprövad verksamhet var positiv. Vidare 
uttryckte deltagarna att det var positivt med utbytet mellan skolor och det kollegiala lärande 
uppfattades positivt.  Flera skolor har också inför detta läsår valt att arbeta vidare med 
läsning på olika sätt med hela eller delar av kollegiet med liknande upplägg under ledning 
av någon av de som gått läslyftet.  
 
ELEVHÄLSANS DAG 
För elevhälsans dag gjordes ingen strukturerad utvärdering men återkopplingen från 
deltagande medarbetare och rektorer var att det var en uppskattad dag och vi vet genom 
samtal med rektorer och medarbetargrupper att det är uppskattat att träffas på det här 
sättet och utbyta tankar. Vi ser också från huvudmannens sida något mer utbyte mellan 
skolor kring elevhälsofrågor och man tar till större del del av varandras arbetssätt vilket är 
positivt. Vi kommer därför att fortsätta att arbeta med detta även kommande läsår.  
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FORTSATT ARBETE MOT ÖKAD KVALITET 
 
JÄMNARE KVALITET MED AVSEENDE PÅ FUNKTIONELL OCH 
INSTRUMENTELL KVALITET 
 
Som ett led i att fortsätta utveckla och nå en hög stabil nivå på samtliga våra skolor kommer 
vi att fortsätta att arbeta med de uppföljningsverktyg vi har och samtidigt som vi intensifierar 
arbetet med att höja resultaten på de skolor med en lägre andel elever med examen det 
gångna året (LBS Borås, LBS Kungsbacka, LBS Nyköping och LBS Varberg).  
 
En del i arbetet i att nå en hållbar hög resultatnivå, är dels att utveckla vårt arbete med att 
minska frånvaron genom att stimulera närvaron och därigenom genom ett tydligare arbete 
som involverar elevhälsan, dels att fortsätta utveckla det förebyggande och främjande 
arbetet i elevhälsoteamen på våra skolor. Elevhälsans arbete kring frånvaro kommer att vara 
ett område som lyfts i samband med elevhälsans dag under läsåret och huvudmannen 
kommer även att ta fram ett tydligare material för elevhälsan och skolorna att arbeta efter 
för att nå högre närvaro. Vidare ökas också bemanningen inom elevhälsan totalt sett ute på 
våra enheter.  
 


INSATSER FÖR UTVECKLING AV UNDERVISNINGEN 
Inom LBS har vi under flertalet år arbetat på olika sätt för att utveckla undervisningen på våra 
skolor. Det har gett förbättrade resultat i våra undervisningsutvärderingar men det senaste 
året har trenden vänt och även de frågor som relaterar till undervisning i elevenkäten har 
visat fallande resultat under de senaste två läsåren. Vi vill för att bryta denna trend satsa på 
fortsatt professionsutveckling och uppföljning av undervisningen. 
 
För att göra det kommer vi fortsätta att satsa på olika insatser kring utbyte mellan lärarna. Vi 
kommer att fortsätta matematiklyftet och ”Skolutveckling på egna villkor med 
aktionsforskning som grund”.  För aktionsforskningen kommer vi att genomföra tre 
dialogkonferenser med samtliga medarbetare på sex skolor och parallellt arbeta med 
handledningsstöd för att stötta och utveckla det kollegiala arbetet lokalt med fokus på att 
utveckla undervisningen. 
 
Vidare kommer vi under läsåret 2017/2018 att genomföra gemensamma studiedagar med 
lärare i olika ämneskategorier för att stimulera utbyte och nya tankar kring undervisningen.  
 
Till sist kommer vi att fortsätta arbetet med proaktiv kunskapsuppföljning genom 
betygsprognoser. På en av våra skolor (LBS Göteborg), kommer vi även att som ett 
pilotprojekt testa elevavstämningar med kollegialt utbyte i en ny modul i Schoolsoft.    
  







BILAGA 1 
LÄROPLANSMÅL 
  
KUNSKAPER 2.1  
 
Varje elev ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som 
innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier. 
 
Varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan 
använda dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv. 
 
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera, analysera och pröva 
antaganden och lösa problem. 
 
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över sina erfarenheter 
och sitt eget sätt att lära. 
 
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden.  
 
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att lösa praktiska problem och 
arbetsuppgifter. 
 
Varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga.  
 
Varje elev kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 
kunskap, självinsikt och glädje. 
 
Varje elev kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska 
värden. 
 
Varje elev har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa. 
 
Varje elev har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 
västerländska kulturarvet. 
 
Varje elev har kunskaper om de mänskliga rättigheterna. 
 
Varje elev har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 
sverigefinnar  och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia. 
 
Varje elev har kunskaper om samhälls- och arbetsliv. 
 
Varje elev har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 
arbetsliv. 







 
Varje elev har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för 
att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. 
 
Varje elev har kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan 
bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. 
 
Varje elev kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån 
perspektivet hållbar utveckling. 
 
Varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 
 
NORMER OCH VÄRDEN 2.2 
 
Varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.  
 
Varje elev respekterar andra människors egenvärde och integritet. 
 
Varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 
medverkar till att hjälpa människor. 
 
Varje elev kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, 
kultur, språk, religion och historia. 
 
Varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen. 
 
Varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
 
ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 2.3  
 
Varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 
 
Varje elev utövar aktivt inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. 
 
Varje elev vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former utifrån kunskap om 
demokratins principer.  
 
Varje elev utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 
samhällsliv. 
 
Varje elev stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med 
andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 
 
 
UTBILDNINGSVAL – ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV 2.4  







 
Varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering. 
 
Varje elev kan medvetet ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av 
samlade erfarenheter och kunskaper. 
 
Varje elev ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka 
konsekvenser dessa kan ha. 
 
Varje elev har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om 
möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder. 
 
Varje elev är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 
förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår 
behovet av personlig utveckling i yrket. 
 
 
BEDÖMNING OCH BETYG 2.5  
 
Varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. 
 
Varje elev kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 
utbildningen. 
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1. KVALITETSARBETE I SKOLLAG OCH LÄROPLAN


Till grund för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete ligger gällande skollag och 
läroplan. Nedan framgår vad skollagen respektive läroplanen säger om skolors och 
huvudmäns arbete mot måluppfyllelse och kvalitetsförbättring.  


1.1 SKOLLAG 


Skolors och huvudmäns systematiska kvalitetsarbete regleras i 4 kap. 1-6 §§ skollagen 
(2010:800). Där framgår att systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas både på huvudmanna- 
och enhetsnivå med inriktning mot att de mål som finns för utbildningen i läroplan och 
examensmål samt kunskapskraven i de olika ämnesplanerna uppfylls . 


Varje skola och huvudman ska dokumentera planeringen, uppföljningen och utvecklingen av 
utbildningen, och på skolnivå ska det systematiska kvalitetsarbetet genomföras under 
medverkan av lärare, övrig personal och elever. Ansvaret för att kvalitetsarbetet sker på 
det här sättet vid skolenheten ligger hos rektor. 


1.2 LÄROPLAN 


Läroplanen lyfter i avsnittet Varje skolas utveckling (1) fram att ”skolans verksamhet måste 
utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Det kräver att verksamheten ständigt 
prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas 
och utvärderas.” 


Läroplanen lyfter även i samma avsnitt fram att det är den dagliga pedagogiska ledningen av 
skolan och lärarnas professionella ansvar som skapar förutsättningar för att utveckla skolan i 
linje med målen.  


I avsnittet kring Rektors ansvar (2.6) framgår att det är rektorn som har ansvar för att planera, 
följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen.  
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2. KVALITETSARBETE PÅ VÅRA SKOLOR


Den verksamhetsgemensamma arbetsgången för det systematiska kvalitetsarbetet är inriktad 
mot de mål som anges för utbildningen i läroplan och programmål/examensmål. Det 
omfattar även uppföljning, utvärdering och förbättring av skolans arbetsformer i relation till 
regelverkets krav på hur skolan ska arbeta, samt elevers förväntningar på utbildningen. Till 
grund för standarden för det systematiska kvalitetsarbetet ligger, jämte skollag och läroplan, 
även Skolverkets rapport (70-2004:00850) kring nationalla kvalitetsindikatorer och 
Skolinspektionens Terminologihandbok (40-2010:3566). 


2.1 KVALITETSBEGREPPET 


Verksamhetens syn på kvalitet utgår från i vilken grad vi förmår erbjuda gymnasieutbildningar 
där målen för utbildningen (läroplansmål/examensmål/ämnesplan) uppfylls, på ett sätt som 
går i linje med de krav som ställs på gymnasieutbildning i tillämpliga lagar och förordningar 
och verksamhetens inriktning och karaktär, och som dessutom vinner elevernas förtroende. 


Inom verksamheten använder vi tre kvalitetsdimensioner som täcker in ovan och som hjälper 
oss att sortera och navigera i kvalitetsarbetet. 


Funktionell kvalitet – avser skolans måluppfyllelse utifrån de nationella målen, så som de 
formuleras i läroplan, examensmål och ämnesplaner (dvs. kvaliteten i utbildningens funktion). 


Instrumentell kvalitet – avser kvaliteten i verksamhetens strukturer, processer och arbetssätt 
utifrån de krav som ställs på verksamheten i författningarna (dvs. läroplan, skollag och 
gymnasieförordning). 


Upplevd kvalitet – gäller elevernas upplevelse av utbildningen i relation till elevernas 
personliga förväntningar och önskemål på utbildningen (dvs. kvaliteten i upplevelsen av 
utbildningen hos dem som skolan finns till för). 


Jämte ovan dimensioner följer vi även upp ett antal kvalitetsindikatorer som visar på 
verksamhetens förutsättningar att bedriva verksamheten med hög kvalitet utifrån 
kvalitetsdimensionerna ovan, uttryckt i antal personal, elever, kompetens m.m. 


2.2 CENTRALA PRINCIPER 


En given utgångspunkt för verksamhetens kvalitetsarbete är att kopplingen mellan 
kvalitetsarbetet och elevernas utveckling mot målen ska vara tydlig. Elevernas utveckling 
mot målen ska kunna härledas till skolans sätt att arbeta, dvs. till skolans instrumentella 
kvalitet.  


Processen tar fasta på att göra arbetet synligt och jämförbart mellan skolorna så att man kan 
lära av varandra. Ramarna för arbetet är lika för alla skolor inom verksamhetsområdet. 
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Kvalitetsarbetet ska vara närvarande både i skolans planering och vardag, och både lärare 
och elever ska vara aktivt delaktiga i skolans arbete mot ökad måluppfyllelse och 
kvalitetsförbättring. Att arbeta kvalitetsmedvetet är när det sker ”samtidigt” som det dagliga 
arbetet – att hela tiden med målen i fokus dokumentera, söka samband och utveckla för 
högre måluppfyllelse och välgrundade beslut. Genom processen i verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete synliggörs sambanden mellan mål och handling kopplat till 
resultat i verksamheten så att elever, medarbetare, föräldrar och andra kan följa och 
medverka i utvecklingen av utbildningen.  


2.3 ANSVARSFÖRDELNING 


Huvudman 


Huvudmannen ansvarar för att ge skolorna riktlinjer och förutsättningar att arbeta 
systematiskt med måluppfyllesle och kvalitetsförbättring, bl. a. genom utbildning, 
handböcker och verktyg. Huvudmannen ansvarar även för att följa upp skolornas utveckling 
mot målen i linje med kraven i författningarna och huvudmannens riktlinjer, och utifrån 
skolornas måluppfyllelse och kvalitet bistå med stöd och vidta åtgärder för att utveckla 
utbildningen mot ökad måluppfyllelse och kvalitetsförbättring.  


Rektor 


Rektorn vid respektive skolenhet ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet sker i linje 
med kraven i författningarna och huvudmannens riktlinjer gällande process och uppgifter. 
Rektorn ansvarar för att leda och följa upp arbetet på sin skolenhet, och utveckla 
utbildningen mot högre måluppfyllelse och kvalitetsförbättring. 


Lärare och övrig personal 


Lärare och övrig personal ska aktivt delta i skolans systematiska kvalitetsarbete. Lärare 
ansvarar för att undervisningen inriktas mot utbildningens mål och riktlinjer så som de 
uttrycks i läroplan, examensmål, ämnesplaner, de prioriterade målen i skolans arbetsplan 
samt målen och insatserna i det samlade plandokumentet (se 5.5 Undervisningsplan). 
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3. PROCESS OCH TIDSPLAN FÖR KVALITETSARBETET


Modellen och matrisen nedan illustrerar det övergripande och detaljerade flödet i det 
systematiska kvalitetsarbete som samtliga skolor inom verksamheten följer under läsåret. 
Processen kretsar kring fyra centrala moment: kvalitetsrapport, arbetsplan och 
undervisningsplan samt samlat plandokument inkl. likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling. Både elever, lärare, skolledning och huvudman är på olika sätt 
involverade i processens alla delar. 


Till aktiviteterna i processen tillkommer även veckovis uppföljning av elevernas 
kunskapsutveckling mot kunskapsmålen på enhetsnivå inom ramen för arbetet kring särskilt 
stöd och åtgärdsprogram (se verksamhetens standard för arbete kring särskilt stöd och 
åtgärdsprogram). Verksamhetsgemensamma och enhetsspecifika fördjupningsseminarier av 
olika slag kring centrala områden inom de tre kvalitetsdimensionerna tillkommer också vid 4-
6 tillfällen under läsåret, samt regelbundna rektorsmöten. 


Löpande under läsåret samlas uppgifter in i en verksamhetsgemensam databas. 


Observera att nedanstående är ungefärliga hållpunkter – exakta datum inom hållpunkterna 
sätts inför varje läsår. 
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Detaljerad översikt över verksamhetens kvalitetsprocess 


Månad Datum/period Aktivitet Ansvar 


Juni Två dagar efter betygssättning. 
Resultatrapporter med uppgifter 
från den verksamhetsgemensamma 
uppföljningen levereras till skolan  


Huvudman 


Juni Efter leverens av resultatrapporter 


Utvärderingsseminarier genomförs 
med elever, lärare och övrig 
skolpersonal utifrån resultatrapporter 
och lokala uppföljningar för att 
analysera skolans måluppfyllelse och 
kvalitet utifrån de tre 
kvalitetsdimensionerna  


Rektor 


Juni Deadline runt den 20 juni 
Kvalitetsrapport (slutlig) 
sammanställs och levereras till 
huvudmannen (för avslutat läsår).  


Rektor 


Augusti Första arbetsveckorna 


Arbetsplan inkl. bakgrund, mål, 
metod, uppföljning och former för 
redovisning/kunskapsspridning tas 
fram (för innevarande läsår). 


Rektor 


Augusti 
Första arbetsveckorna, dock efter 
att skolans arbetsplan tagits fram.  


Undervisningsplan tas fram för 
undervisningen i respektive 
kursgrupp. 


Undervisande lärare 


Augusti  Mitten av augusti 
Huvudmannens återföring på 
kvalitetsrapport och tillfälle för 
korrektur (avseende avslutat läsår). 


Huvudman 


Augusti  31 augusti 
Kvalitetsrapport levereras till 
koncern och offentliggörs på 
hemsida (avseende avslutat läsår). 


Huvudman 


Augusti – september Första veckorna i resp. kurs. 
Revidering och förankring av 
undervisningsplan hos eleverna i 
respektive kursgrupp görs.  


Undervisande lärare 


September Datum efter överenskommelse. 
Revidering och förankring av 
arbetsplan hos elever. 


Rektor 


September Datum efter överenskommelse. 
Arbetsplan rapporteras till 
huvudman. 


Rektor 


September Datum efter överenskommelse. 
Slutlig undervisningsplan 
rapporteras till rektor. 


Undervisande lärare 


September/oktober Datum efter överenskommelse 
Insamling av personaluppgifter 
rapporteras till huvudman. 


Rektor 


Oktober Första halvan av oktober 
Verksamhetsgemensam 
kvalitetsrapport tas fram. 


Huvudman 


Oktober 31 oktober 


Verksamhetsgemensam 
kvalitetsrapport rapporteras till 
koncern och offentliggörs på 
hemsidan. 


Huvudman 


Oktober Datum efter överenskommelse 
Kvalitetsrapport – del 1 rapporteras 
till huvudman 


Rektor 
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Månad Datum/period Aktivitet Ansvar 


Oktober-november  
1 oktober t o m näst sista veckan i 
november 


Likabehandlings- och 
värdegrundskartläggningar 
genomförs. 


Rektor/likabehandlings- 
och värdegrundsgrupp 


November Sista veckan i november 
Resultat av verksamhetsgemensam 
likbehandlings- och värdegrunds-
enkät levereras till skolorna 


Huvudman 


November Datum efter överenskommelse 
Undervisningsutvärdering 
genomförs och sammanställs. 


Rektor 


Oktober-december Datum efter överenskommelse 
Rektor följer upp 
undervisningsplaner tillsammans 
med lärare inkl. klassrumsbesök. 


Rektor 


December - januari December - januari 


Samlat plandokument (inkl. 
likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling) upprättas för 
kommande (kalender)år (se Standard 
kring likabehandling- och 
värdegrundsarbete) 


Rektor/likabehandlings- 
och värdegrundsgrupp 


December Slutet av december 
Uppdatering av huvudmannens 
standarder   


Huvudman 


December Andra veckan i december 
Status och prognos kring elevernas 
kunskapsutveckling rapporteras till 
huvudman. 


Rektor/lärare 


Januari 31 januari 
Samlat plandokument för 
kommande (kalender)år rapporteras 
till huvudman. 


Rektor/likabehandlings- 
och värdegrundsgrupp 


Januari 31 januari 
Kvalitetsrapport – del 2 rapporteras 
till huvudman 


Rektor 


Februari Februari Medarbetarenkäter genomförs Rektor 


Februari Februari Elevenkäter genomförs Rektor 


Mars Mars 
Resultat av elev- och 
medarbetarenkäter levereras till 
skolan. 


Verksamhetsstöd 


April Datum efter överenskommelse 
Rektor följer upp 
undervisningsplaner tillsammans 
med lärare. 


Rektor 


April Datum efter överenskommelse 
Undervisningsutvärdering 
genomförs och sammanställs 


Rektor 


Juni – Augusti Osv. 
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4. HUVUDMANNAGEMENSAM OCH LOKAL
UPPFÖLJNING 


För att följa skolornas utveckling mot målen har verksamheten en huvudmannagemensam 
uppföljning som alla skolor omfattas av. Syftet är att på huvudmannanivå följa upp skolornas 
kvalitet samt stödja skolorna i att analysera och dra slutsatser kring skolans kvalitet ur de olika 
kvalitetsdimensionerna funktionell, instrumentell och upplevd kvalitet. 


Den huvudmannagemensamma uppföljningen ger ett underlag i relation till vart och ett av 
målområdena och riktlinjerna i läroplanen, samt ur skolförfattningarnas samtliga delar. 
Underlaget måste emellertid även kompletteras med uppgifter på skolnivå såsom 
elevintervjuer, projektutvärderingar, kommungemensamma mätningar, utmärkelser m.m. 


Uppgifterna samlas in löpande under året och dokumenteras i en huvudmannagemensam 
databas. Nedan framgår vilka uppgifter som följs upp inom ramen för respektive 
kvalitetsdimension. 


De gråmarkerade delarna är uppgifer som det finns en uppföljning kring, men som inte 
sammanställs löpande som standard på huvudmannanivå. 
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4.1 KVALITETSINDIKATORER OM VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 


Uppgift som följs 
upp  


Nivåer som uppgiften följs upp på Definition Uppgiften inhämtas 
genom 


Uppgiften 
inhämtas i 


Lärartäthet, 
verksamhet Verksamhet/Skola Antal elever/lärare  Rektors rapportering 


September/ 
oktober 


Lärartäthet, SIRIS Verksamhet/Skola 
Antal elever/heltidstjänst 
(lärare)  SIRIS April 


Personaltäthet - 
verksamhet 


Verksamhet/Skola Antal elever/heltidstjänst 
(personal) Rektors rapportering 


September/ 
oktober 


Elevhälsotäthet - 
verksamhet 


Verksamhet/Skola Antal 
elever/elevhälsopersonal Rektors rapportering 


 September/ 
oktober 


SYV-täthet Verksamhet/Skola Antal elever/SYV Rektors rapportering 
September/ 
oktober 


Ledningstäthet - 
verksamhet 


Verksamhet/Skola Antal ledning/ 
Heltidstjänst (personal)  Rektors rapportering 


 September/ 
oktober 


Ledningstäthet - 
SIRIS 


Verksamhet/Skola Antal ledning/ 
Heltidstjänst (personal) SIRIS  April 


Medarbetarnöjdhet 
Skola, verksamhet, koncern, riksnivå 
(utbildningsområdet) 


Index för nöjdhet, 
attraktionskraft och 
engagemang 


Medarbetarenkät, 
NMI 


Februari - 
mars 


Elevstruktur 
Verksamhet/Skola/Program/ 
Årskull 


Antal elever på skolan 
uppdelat på pojkar och 
flickor den 15 september  Adela/Schoolsoft 


 15 
september 


Genomsnittlig 
betygspoäng för 
intagna elever (år 1) 


Verksamhet/Skola/Program 
Medel, lägsta och 
högsta värde för antagna 
elever den 15 september 


Rektors rapportering 
och bokföring 


 15 
september 


Åtgärdsprogram Verksamhet/Skola 


Antal upprättade 
åtgärdsprogram 
uppdelat på kategorier 
av stöd 


Rektors rapportering 


Andra 
veckan i 
januari, samt 
första veckan 
i juni. 
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4.2 FUNKTIONELL KVALITET 


Uppgift som följs upp Nivåer som uppgiften följs upp på Definition 
Uppgiften 
inhämtas 
genom 


Uppgiften inhämtas 
i 


Genomströmning, SIRIS Verksamhet/Skola/Program 


Antal förstagångselever 
som påbörjat 
utbildningen och andel 
av dem som fullföljt 
gymnasieutbildning inom 
4 år. 


SIRIS December 


Avbrutna studier Verksamhet/Skola/Program 


Antal elever som avbrutit 
studierna under läsåret + 
orsak till avbrutna 
studier. 


Adela/ 
Schoolsoft 
Rektors 
rapportering 
och 
bokföring 


Löpande allteftersom 
elever avbryter 
studier 


Gymnasieexamen, 
verksamhet 


Verksamhet/Skola/Program Antal/andel elever med 
gymnasieexamen. 


Adela/ 
Schoolsoft 


Juni 


Gymnasieexamen, SIRIS Verksamhet/Skola/Program Antal/andel elever med 
gymnasieexamen. 


SIRIS December 


Studiebevis, verksamhet Verksamhet/Skola/Program 
Antal/andel elever med 
studiebevis. 


Adela/ 
Schoolsoft Juni 


Studiebevis, SIRIS Verksamhet/Skola/Program Antal/andel elever med 
studiebevis. 


SIRIS December 


Gymnasieintyg Verksamhet/Skola/Program 
Antal/andel elever med 
gymnasieintyg 


Adela/ 
Schoolsoft Juni 


Gymnasieintyg Verksamhet/Skola/Program Antal/andel elever med 
gymnasieintyg 


SIRIS December 


Genomsnittlig 
betygspoäng, verksamhet Verksamhet/Skola/Program 


Genomsnittlig 
betygspoäng för 
utfärdade examensbevis. 


Adela/ 
Schoolsoft Juni 


Genomsnittlig 
betygspoäng, SIRIS Verksamhet/Skola/Program 


Genomsnittlig 
betygspoäng för 
utfärdade examensbevis. 


SIRIS December 


Betygsfördelning A-F Verksamhet/Skola/Program Betygsfördelning (A-F) 
skolan totalt 


Adela/ 
Schoolsoft 


Juni 


Jobb 3 år efter avslutad 
utbildning Verksamhet/Skola/Program 


Antal/andel elever i jobb 
3 år efter avslutad 
utbildning 


Telefon-
intervju, 
Markör 


Mars 


Påbörjade 
högskolestudier  
3 år efter avslutad 
utbildning 


Verksamhet/Skola/Program 


Antal/andel elever som 
påbörjat högskola/ 
universitetsstudier 3 år 
efter avslutad utbildning 


Telefon-
intervju, 
Markör 


Mars 


Elevskattning - tidigare 
elever. 


Verksamhet/Skola/Program 


Resultat på frågan: 
"Upplever du att du efter 
din utbildning stod 
rustad för yrkeslivet/ 
högre 
studier/samhällslivet?" 


Telefon-
intervju, 
Markör 


Mars 
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Uppgift som följs upp Nivåer som uppgiften följs upp på Definition 
Uppgiften 
inhämtas 
genom 


Uppgiften inhämtas 
i 


Prognosicerad 
måluppfyllelse (kunskaper) 
och satta betyg: 
SAMTLIGA KURSER 


Verksamhet/Skola/Program/Lärare 


Prognos = lärarens professionella 
helhetsbedömning av med vilken 
nivå respekive elev kommer att nå 
kunskapskraven i vid kursens slut 
(d.v.s. inte av vad eleven visat att 
han/hon just här och nu har nått i 
relation till kunskapskraven).  


Samtliga kurser uppdelat 
på F-A  


Adela/ 
Schoolsoft 


December/jan och 
Juni 


Prognosicerad 
måluppfyllelse (kunskaper) 
och satta betyg 
BEHÖRIGHETSGIVANDE 
KURSER + 
Gymnasiearbete 


Verksamhet/Skola/Program/Lärare 


Prognos = lärarens professionella 
helhetsbedömning av med vilken 
nivå respekive elev kommer att nå 
kunskapskraven i vid kursens slut 
(d.v.s. inte av vad eleven visat att 
han/hon just här och nu har nått i 
relation till kunskapskraven). 


Matematik 1, Svenska 1-
3, engelska 5-6 + 
Gymnasiearbete 
uppdelat på F-A  


Adela/ 
Schoolsoft 


December/jan och 
Juni 


Förädlingsvärde Verksamhet/Skola/Program 


Ingående meritvärde 
jämfört med utgående 
meritvärde hos elever 
som fullföljt utbildningen 
med gymnasieexamen, 
m. hänsyn till soc
bakgrund, kön, 
gymnasieprogram,
utländsk bakgrund m.m. 


SCB Februari 


APL (gäller endast 
yrkesprogram) 


Verksamhet/Skola/Program 
Andel elever på APL-
plats, samt andel elever i 
SFL (skolförlagt lärande) 


Rektors 
rapportering 


Maj 
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4.3 INSTRUMENTELL KVALITET 


Uppgift som vi 
följer upp  


Nivåer som uppgiften följs 
upp på 


Definition 
Uppgiften 
inhämtas genom 


Uppgiften 
inhämtas i 


Lärarbehörighet, 
LBS 


Verksamhet/Skola 


Andel anställda lärare 
med legitimation/ 
pedagogisk examen för 
undervisning på 
gymnasiet (tjänster).  


Rektors rapportering 
September/ 
oktober 


Lärarbehörighet, 
SIRIS 


Verksamhet/Skola 


Andel anställda lärare 
med legitimation/ 
pedagogisk examen 
(tjänster) 


SIRIS April 


Övrig kompetens Verksamhet/Skola 


Sammanställning av 
formell kompetens samt 
specifik yrkeserfarenhet i 
personalgruppen 


Rektors rapportering 
och bokföring 


September/ 
oktober 


Interngranskning Verksamhet/Skola 


Huvudmannens 
granskning av 
enheternas arbete i linje 
med författningarnas 
krav 


Skolbesök, intervjuer 
och dokumentstudier 


Februari- 
mars 


Skolinspektion Verksamhet/Skola 


Antal kritikpunkter och 
förbättringspunkter 
uppdelat på områden  


Rektors/huvudmans 
rapportering 


Löpande 


Klagomål Verksamhet/Skola 
Antal inkomna klagomål 
uppdelat på områden 


Rektors/huvudmans 
rapportering 


Löpande 


Kartläggning av 
trygghet kopplat till 
trakasserier, 
diskriminering och 
kränkande 
behandling. 


Verksamhet/Skola 


Elevers upplevelse av 
utbildningen kopplat till 
värdegrundsförfattningar
na 


Huvudmannagem. 
enkätsystem 


Oktober-
november 


Utredningar om 
kränkande 
behandling 


Verksamhet/Skola 


Antal anmälda fall 
uppdelat på typ av 
kränkning 


Rektors/huvudmans 
rapportering 


Löpande, 
december 


Plan mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan 
(samlat 
plandoument) 


Verksamhet/Skola 


Kvalitetssäkring av plan 
mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan 
(samlat plandoument) i 
linje med kraven i skollag 
och diskrimineringslag 


Rektors 
rapportering/huvudm
ans rapportering 


Februari 


Skattad kvalitet 
ELEVER 


Verksamhet/Skola/Lärare 


Elevers skattning av 
lärares arbete i linje med 
riktlinjerna i läroplanen 
(Undervisningsutvärderin
g) 


Huvudmannagem. 
enkätsystem/ 
Rektors rapportering 


April/maj 


Likvärdig 
betygssättning 


Verksamhet/Skola/Program 


Resultat på NKP jämte 
slutligt kursbetyg med 
uppdelning på F-A 


Rektors/ 
lärares rapportering 


Juni 


Likvärdig 
betygssättning 


Verksamhet/Skola/Program 


Resultat på NKP jämte 
slutligt kursbetyg med 
uppdelning på F-A 


SIRIS December 
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4.4 UPPLEVD KVALITET 


Uppgift som vi 
följer upp 


Nivåer som uppgiften följs upp 
på Definition 


Uppgiften 
inhämtas genom 


Uppgiften 
inhämtas i 


Nöjdhet ELEVER Verksamhet/Skola 


Elevers upplevelse av 
utbildningen kopplat till 
egna önskningar och 
förväntningar på 
utbildningen: 
Nöjdhet; 
Rekommendationsgrad
; (Trygghet; Trivsel; 
Kunskapsutveckling). 


Elevenkät Februari-mars 


Intresse för 
utbildningen Verksamhet/Skola/Program 


Antal 1- handssökande 
elever av antagna 
elever i september 


Rektors rapportering 
och bokföring September 


Bedömningsmatris 


För varje kvalitetsdimension finns en ”bakvänd” bedömningsmatris som utgår från respektive 
kvalitetsdimensions mål och krav (inom funktionell kvalitet utgår matrisen t.ex. utifrån vart 
och ett av målen i läroplanen).  


Bedömningsmatrisen är skolornas främsta verktyg för att löpande under läsåret succesivt 
kartlägga en rad olika uppgifter som tyder på skolans måluppfyllesle och kvalitet. Syftet med 
matrisen är att vara ett stöd för att stärka skolornas analyser och slutsatser samt skapa en 
grund för målfokusering och kvalitetsförbättring.  







5. AKTIVITETER I PROCESSEN


5.1 RESULTATRAPPORTER 


När betygen har satts i juni sammanställs samtliga uppgifter om skolan utifrån den 
huvudmannagemensamma uppföljningen i en och samma rapport. Rapporten presenterar 
uppgifterna uppdelat på funktionell, instrumentell och upplevd kvalitet och innehåller analys- 
och tolkningsstöd.  


Uppgifterna i resultatrapporten syftar till att fungera som ett underlag och stöd för skolan att 
redovisa, analysera och dra slutsatser om skolans samlade måluppfyllelse och kvalitet – att 
identifiera områden där måluppfyllelsen och kvaliteten är stark och där den behöver stärkas. 
Uppgifterna resultatrapporten är i huvudsak desamma som presenteras i den slutliga 
kvalitetsrapportens resultatsammanställning i bilaga 1.  


Observera att de uppgifter i uppföljningen som samlas in före betygssättningen 
tillgängliggörs för huvudmanen och skolorna i etapper, så att huvudmannen och skolorna 
kan följa och reflektera över måluppfyllelse och kvalitet varefter uppgifterna finns åtkomliga. 


5.2 UTVÄRDERINGSSEMINARIER 


Uppföljning och utvärdering av arbetet i verksamheten och dess resultat sker alltså löpande 
under läsåret, men det är när betygen är satta och läsårets arbete lider mot sitt slut som det 
är dags att samla ihop och analysera den samlade bilden av skolans måluppfyllelse och 
kvalitet. Detta sker genom utvärderingsseminarier där både elever och skolans personal ska 
delta och bidra med reflektioner och tillsammans analysera och identifiera skolans styrkor 
och förbättringsområden relaterat till måluppfyllelse och kvalitet. 


Utvärderingsseminarierna ska dels ge underlag till den slutliga kvalitetsrapporten för det 
läsår som gått, och därigenom ge underlag till arbetsplanen för kommande läsår. 
Arbetsplanen ska i sin tur ge underlag till undervisningsplanerna. 


Minst tre heldagar bör ägnas åt utvärderingsseminarier. 


5.3 KVALITETSRAPPORT 


Skolenheternas kvalitetsrapporter sammanställs läsårligen i juni och ska innehålla en 
bedömning av skolans måluppfyllelse och kvalitet, en redogörelse för inom vilka 
områden som skolan måste stärka måluppfyllelsen samt orsaken bakom.  Arbetet med 
rapporten ska ske löpande under året med utgångspunkt i skolans arbetsplan, och de som 
har utsetts som ansvariga för olika områden (kan vara både elever och lärare) dokumenterar 
på olika sätt löpande arbetets utveckling och resultat som underlag till den slutliga 
rapporten. 
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Utgångspunkten är att kvalitetsrapporten, förutom att tillsammans med arbetsplanen vara en 
plattform för kvalitetsarbetet, ska vara ett lärande dokument. Rapporten ska därför skrivas 
och utformas på ett begripligt och inbjudande sätt så att elever, föräldrar, lärare och skolor 
lockas att läsa rapporten.  


Den verksamhetsgemenssamma rapporten upprättas av huvudmannen och förmedlas till 
skolenheterna i början av oktober, efter analyserna av skolenheternas måluppfyllelse. 


Struktur och innehåll i kvalitetsrapport 


1. Presentation av skolans arbetsformer kring kvalitetsarbetet och presentation av
människorna bakom arbetet


Inledning 
• Ledare, medarbetare och elever
• Presentation av LBS kvalitetsarbete


2. Information om skolan generellt och om skolans förutsättningar under aktuellt läsår


Beskrivning av grundfakta LBS övergripande 
• Fakta, organisation och verksamhetens mål, erbjudande och inriktning.


Beskrivning av grundfakta LBS lokalt  
• Fakta, organisation, utbildnning; elever och personal; lokaler; funktioner (elevhälsa,


skollunch m.m.); finansiering m.m.


3. Beskrivning av förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse.


• Bland annat lokaler; teknisk utrustning/undervisningsmaterial/skolbibliotek; schema
och skollunch; stöd (elevhälsa, pedagogiskt stöd); skolledning; personal
(personaltäthet, behörighet m.m.); elever (flickor/pojkar, demografi, intressen m.m.).


4. Kvalitetsarbetet under aktuellt läsår


• Beskrivning av inriktning och arbetsgång i det systematiska kvalitetsarbetet
• Beskrivning av prioriterade mål och målområden (fokusområden) för aktuellt läsår


inkl. motiv, planerade angreppssätt, uppföljning och strategier för
kunskapsspridning/redovisning.


• Redovisning och analys av arbete och resultat inom prioriterade mål och målområden
(fokusområden) för aktuellt läsår


5. Skolenhetens samlade måluppfyllelse aktuellt läsår


Helhetsbedömning 
• Redovisning och bedömning av skolans måluppfyllelse i helhet med utgångspunkt i


de olika kvalitetsdimensionerna.
• Presentation av prioriterade mål och målområden (fokusområden) som identifierats


för ökad måluppfyllelse under kommande läsår
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6. Bilagor


• Bilaga 1: Resultatsammanställning
• Bilaga 2: Presentation av mål och riktlinjer i läroplanen


5.4 ARBETSPLAN 


Arbetsplanen är det dokument som ska beskriva hur skolan läsårligen och på lång sikt 
konkret ska arbeta för att nå utbildningens mål. Dokumentet ska upprättas läsårligen efter att 
kvalitetsrapporten för avslutat läsår har upprättats. Den ska då utgå från de mål och 
målområden som skolan identifierat brister eller risker inom.  


Det ska alltså finnas en klar koppling mellan dessa dokument och de ska vara väl kända för all 
personal samt bland eleverna och även föräldrar till elever på skolan – det är i dessa 
dokument som skolans måluppfyllelse och själva kvalitetsarbetet syns och vilka 
överenskommelser som träffats kring skolans förbättringsarbete.   


Struktur och innehåll i arbetsplan 


Lägesbedömning  
Kortfattad beskrivning av skolans övergripande måluppfyllelse och kvalitet. 


Inflytande i arbetet 
Kortfattad beskrivning av hur elever och personal involveras i och ges inflytande över 
arbetsplanens upprättande, genomförande, uppföljning och analys.  


Plan för att nå högre måluppfyllelse (1 för varje område) 
Kortfattad beskrivning av vart och ett av de områden där måluppfyllelsen brister eller riskerar 
att falla, samt skolans plan för att stärka måluppfyllelsen enligt nedan struktur: 


• Mål och motiv: De exakta mål som berörs (refererade ur läroplan eller examensmål)
samt orsaken bakom att skolan identifierat just dessa mål som angelägna.


• Metod: Beskrivning av vilka angreppssätt/metoder som skolan avser att förbättra
måluppfyllelsen med, samt motiv till de valda metoderna. Här ska även framgå vem
eller vilka som är ansvariga för att genomföra arbetet.


• Uppföljning och kontroll: Angivelse av när och genom vilka uppgifter skolan ska
kontrollera att skolan kommer till rätta med måluppfyllelsen. Här ska även framgå
vem eller vilka som är ansvariga för att följa upp och kontrollera.


• Utvärdering: Angivelse av när och hur utvärderingen ska gå till. Här ska även framgå
vem eller vilka som är ansvariga för att utvärdera arbetet.
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• Redovisning och kunskapsspridning: Angivelse av när och hur redovisningen av
arbetet ska gå till och hur skolan ska sprida sina kunskaper om arbetet mot högre
måluppfyllelse. Här ska även framgå vem eller vilka som är ansvariga för att redovisa
och sprida erfarenheterna från arbetet.


Hänvisning till planering av elevinflytandet, undervisningsplaner, kalendarium, LBS 
standarder   
Kortfattad beskrivning och hänvisning till övriga dokument som beskriver hur man arbetar på 
skolan för att nå målen och stärka kvaliteten – på kort och lång sikt.  


5.5 UNDERVISNINGSPLAN 


Varje lärare ansvarar för att en undervisningsplan tas fram för varje kursgrupp som läraren 
undervisar. Dokumentet ska upprättas i samverkan med eleverna och tydligt visa hur 
undervisningen bidrar till att eleverna når utbildningsmålen så som de uttrycks i läroplan, 
examensmål och ämnesplaner. 


Ett utkast ska upprättas i augusti efter att skolans arbetsplan har upprättats, och därefter 
revideras tillsammans med eleverna i respektive kursgrupp i under de första kursveckorna. 
Det slutliga dokumentet ska rapporteras till rektor senast fem veckor in i kursen (september), 
samt göras väl känt och tillgängligt för eleverna.  


Struktur och innehåll i undervisningsplan 


Kursens centrala innehåll 
Redogörelse för det centrala innehållet i kursen. 


Kunskapskrav 
Redogörelse för kunskapskraven i kursen. 


Kursplanering  


• Förutsättningar. Kortfattad beskrivning av elevernas förutsättningar (t ex intressen,
erfarenheter, drivkrafter, förväntningar, behov av särskilt stöd m.m.) och
förutsättningarna för undervisningen (t. ex. lektionstider, samverkan med
arbetsliv/högskola) – möjligheter och begränsningar [Obs! Separat dokument,
lämnas ej ut till eleverna.]


• Undervisningens upplägg. Kortfattad beskrivning av undervisningens upplägg för
kursgruppen (uppgifter/moment/övningar/prov m.m.) (t. ex. i matrisuppställning) för
att med utgångspunkt i kursguppens förutsättningar, förutsättningar på skolan och i 
linje med uppdraget i läroplanen (”lärare ska”) och LBS inriktning, nå målen i:







- ämnesplanen
- examensmålen
- Läroplanen – under följande rubriker: Kunskapsmål; Normer & värden;


Delaktighet & inflytande; Arbete & samhällsliv; Betyg & bedömning 
- Skolans arbetsplan (skolans prioriterade mål för läsåret)
- Plandokumentet (skolans mål i likabehandlings- och värdegrundsarbetet)


Läromedel och användning av skolbibliotek 
Kortfattad beskrivning av hur läromedel och skolbiblioteksverksamheten används som 
verktyg i undervisningen för att nå kunskapskraven. 


Bedömning och betygssättning 
Kortfattad beskrivning av hur bedömning och betygssättning i kursen går till i linje med 
skollag, läroplan och gymnasieförordning. 


Elevinflytande 
Kortfattad beskrivning av hur eleverna ges inflytande i kursens planering, genomförande och 
utvärdering i linje med läroplan. 


5.6 INTERNGRANSKNING 


Under februari/mars genomför huvudmannen en mer omfattande genomlysning av varje 
skolenhet utifrån de tre kvalitetsdimensionerna och den modell för tillsyn som används av 
Skolinspektionen.  


De interna granskningarna syftar till att kontrollera att verksamheten vid skolenheterna 
bedrivs mot målen i läroplanen och i linje med kraven i författningarna samt 
huvudmannens verksamhetsgemensamma standarder och skolans inriktning och karaktär. 
Syftet är att huvudmannen och skolorna själva i god tid ska kunna upptäcka eventuella brister 
i såväl de enskilda skolornas arbetsformer som i de huvudmannagemensamma processerna 
och huvudmannens riktlinjer till skolorna – och därmed rikta verksamhetsgemensamma eller 
enhetsspecifika insatser för att avhjälpa bristerna.  


Framför allt syftar de interna granskningarna till att stärka rektorers, lärares och övrig 
personals samt elevers kvalitetsmedvetenhet samt att fånga upp goda exempel. 
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6. SKOLINSPEKTION


Tillsynsmyndighet för att kontrollera att skolan och huvudmannen håller god kvalitet på 
utbildningen och följer det regelverk som styr skolan är Skolinspektionen. Det är även 
Skolinspektionen som beviljar tillstånd för oss att starta skolor och bedriva utbildning.    


Skolinspektionen genomför olika typer av kontroller/tillsyner och granskningar: 


- Riktad tillsyn- etableringskontroll före uppstart samt förstagångstillsyn inför skolstart
och under skolans första läsår.


- Tillsyn på begäran i samband med anmälan mot skolan eller på annat sätt uppdagad
brist.


- Regelbunden tillsyn där inspektionen gör en totalgenomlysning av skolan eller
huvudmannen med fokus på hur väl skolan svarar mot det uppdrag som regleras i de
styrdokument och författningar som reglerar skolans verksamhet.


- Kvalitetsgranskning samt flygande inspektion där skolan ingår som en av flera
utvalda skolor i Sverige för att ge en samlad bild av skolväsendet nationellt inom ett
särskilt område.


6.2 ÖVERGRIPANDE INSPEKTIONSRUTINER 


Oavsett anledning till inspektionens intresse för verksamheten på någon av våra skolor har vi 
klara rutiner för att tillmötesgå Skolinspektionens krav och dra nytta av de erfarenheter och 
möjligheter till förbättring som tillsyn, granskning eller uppföljningsbesök innebär.  


Rutinerna utgår från att rektor är projektledare och kontaktperson inför, under och efter 
tillsynen, eftersom rektorn är den som ansvarar för att skolan svarar mot kraven i 
författningarna och skolans resultat.  


Utgångspunkten är att inte ha några kritikpunkter vid inspektion och att inspektionen i sig 
ska fungera kvalitetsstärkande genom att höja kvalitetsmedvetenheten på skolenheten – 
både inför, under och efter tillsynen. I all inspektion ska därför huvudmannens 
verksamhetsstöd användas.   


Rektorn ansvarar även för att all information och dokumentation gällande tillsynen 
förmedlas till huvudmannen. 


6.3 RIKTLINJER 


Tillfälle för skolutveckling och samverkan 


Skolinspektionens tillsyn och granskning är ett tillfälle för såväl den enskilda skolan som för 
huvudmannen att dels i samband med förberedelserna inför tillsynen fördjupa kunskapen om 
verksamheten, och dels få kvalificerade förbättringsförslag om hur skolan behöver utvecklas 
för ökad måluppfyllelse och kvalitetsförbättring. 
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En tillsyn eller granskning är även ett bra tillfälle att skapa en intressegemenskap kring skolan 
där både elever, personal, skolledning, föräldrar m.m. kan samverka för skolans utveckling. 
Även kommun och medier är intresserade av att veta hur det går för skolan.  


Hantering av kritik 


Utgångspunkten är noll kritikpunkter i samband med inspektion och granskning. 
Skolinspektionens tillsyn och granskning kan ändå resultera i kritik mot skolan och skolans 
personal.  


Det kan då kännas tufft för både rektor, lärare och elever när rapporten kommer och 
uppmärksamheten riktas mot det som skolan är sämre på, snarare än det som faktiskt 
fungerar väl på skolan. Då är det viktigt att minnas att det ligger i tillsynens natur att peka på 
punkter som skolan behöver förbättra, inte det som skolan faktiskt är bra på. 


För skolan blir det då viktigt att lyfta fram det som personal och elever kan vara stolta över, 
så att man hittar gemensam energi att förbättra arbetet på de punkter som behöver 
förbättras. Skolan ska vara aktiv i skolutvecklingsfrågor snarare än att stå passiv i en tillsyn. 
Då gäller det att gentemot media och andra intressenter vara tydlig med att skolan tar 
kritiken på allvar och är tacksam för Skolinspektionens hjälp att driva skolans utveckling mot 
högre måluppfyllelse, och samtidigt lyfta fram det som skolan är bra på.  


Kritik som riktas mot skolan från Skolinspektionen har nästan alltid påverkan på skolans 
förtroendekapital – både internt och externt – då gäller det att vara tydlig och klar med 
skolans styrkor och att man just därför också kommer att klara av de krav som 
Skolinspektionen riktat mot skolan.  


Hög förberedelse 


Utgångspunkten är att tillsyn och granskning ska kunna ske när som helst vid skolan, och att 
meddelande om tillsyn inte ska komma som en överraskning. Arbetet på skolan ska alltid 
vara författningsmässigt korrekt i relation till elevers rättssäkerhet och skolans mål och 
uppdrag. För detta är rektor ansvarig. 


Tydlighet 


Om tillsyn och granskning av skolan ska bli konstruktiv behöver det material som 
Skolinspektionen begär in från skolan vara tydligt, överskådligt och lättillgängligt. Både inför, 
under och efter inspektionen ska vi underlätta för Skolinspektionen att få ta del av den 
information om skolan som de vill ta del av. 
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6.4 INTERNPRAKTISKA RUTINER I SAMBAND MED TILLSYN 


Steg 1: Inventering och förberedelse 


I samband med tillsyn skickas informationen oftast direkt till skolan. Rektor ansvarar för att 
informationen omgående förmedlas till huvudmannen genom kvalitetsansvarig. Tvärt om 
ansvarar huvudmannen genom kvalitetsansvarig att omgående meddela skolan om 
informationen från Skolinspektionen sänds till huvudmannen. 


Nästa steg är ett planeringsmöte mellan kvalitetsansvarig och rektor där man går igenom 
agendan för tillsynsarbetet, och gör en översiktlig statusbedömning inom de områden som 
inspektionen riktas mot.  


Rektorn projektleder sedan arbetet inför, under och efter tillsynen och samordnar 
information till personal, elever och föräldrar. Rektorn är också kontaktperson för 
Skolinspektionen, kommun och media. För huvudmannafrågor ansvarar kvalitetsansvarig och 
verksamhetsledning. 


Steg 2: Sammanställning av material 


Ansvarig för att sammanställa det material som Skolinspektionen begärt in är rektor, men 
både elever och lärare ska vara delaktiga i sammanställningen. Sammanställningen ska dock 
alltid kvalitetssäkras centralt av kvalitesansvarig innan materialet går iväg till 
Skolinspektionen. 


Utgångspunkten när materialet sammanställs är att underlätta för Skolinspektionen att sätta 
sig in i och förstå sig på verksamheten genom att presentera materialet på ett tydligt och 
tillgängligt sätt.  


Materialet ska sammanställas i minst två lika uppsättningar – varav en uppsättning ska gå till 
huvudmannens dokumentation och en till rektor för skolans egen dokumentation.  


Steg 3: Löpande dokumentation och avslut 


All korrespondens med Skolinspektionen och minnesanteckningar från tillsynsbesöket ska 
dokumenteras och samlas på ett och samma ställe. All korrespondens från skolan till 
Skolinpektionen ska kvalitetssäkras av kvalitetsansvarig.  


Först när skolan får ett slutligt beslut från Skolinspektionen där myndigheten bedömer att 
skolan åtgärdat de eventuella krav som ställts i inspektionsrapporten, är tillsynen avslutad 
och all dokumentation från tillsynen överlämnas till kvalitetsansvarig vid huvudmannen.  
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Rutin för intern hantering av klagomål mot utbildningen 


Skollagen (2010:800) 4 kap. 7-8 § § stadgar att huvudmannen dels ska ha skriftliga rutiner för att 


ta emot klagomål (8 §) och dels att huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder om det vid 


klagomål framkommer att det finns brister i verksamheten (7 §). I lagtexten uttrycks det på 


följande sätt.  


4 kap. 7 §: Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 


verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 


4 kap. 8 §: Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 


Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 


Av lagtexten framgår även att det inte finns några formkrav på hur ett klagomål kan framföras. 


Det enda kravet på skriftlighet är det som läggs på huvudmannen att ha skriftliga rutiner för att 


hantera eventuella klagomål. För att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 


skollagen är det viktigt att klagomål som framförs till någon av skolans personal kommer till 


huvudmannens kännedom.  


Klagomål mot utbildningen ska därför hanteras enligt denna rutin.  


 En elev eller vårdnadshavare som har ett klagomål ska kunna lämna det till vem som helst 


i personalen som eleven känner förtroende för eller till huvudmannen. Den i personalen 


som mottar ett muntligt klagomål ska fråga eleven eller vårdnadshavaren om denne vill 


uppge namn eller vara anonym samt erbjuda eleven att själv lämna ett skriftligt klagomål, i 


första hand till rektor. Den som lämnar ett klagomål ska också informeras om att samtliga 


klagomål utreds.  


 Om ett klagomål lämnas till någon av skolans personal som inte är rektor ska klagomålet 


omgående överlämnas till rektor. Har klagomålet lämnats muntligen ska den som mottagit 


klagomålet nedteckna klagomålet och lämna skrivelsen till rektor.  


 Ett meddelande ska lämnas till klagande som valt att lämna kontaktuppgifter om att 


rektor, eller huvudmannen, mottagit klagomålet.  


 Den elev eller vårdnadshavare som valt att lämna namn och kontaktuppgifter ska få 


information om att utredning görs samt att utredningen ska göras skyndsamt.  


 Klagomål som ska överlämnas till huvudmannen skickas via e-post till klagomal@lbs.se.  


 Om huvudmannen gör utredningen ska rektor såväl som den klagande informeras om 


resultatet och de åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningen resultat.  


 Samtliga klagomål och utredningar ska arkiveras. Huvudmannen och rektor ska ha 


regelbunden avstämning angående klagomål.  
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1 ELEVERS RÄTT TILL TRYGGHET OCH SKOLANS UPPDRAG 


1.1 STANDARD FÖR ARBETET KRING LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUND 
Under sin utbildning ska varje elev, jämte kunskaper och förmågor även utveckla värden som 
går i klar linje med värdegrunden så som den formuleras i skollag och läroplan. Detta 
förutsätter tillåtande och inkluderande miljöer på skolorna – både fysiskt och socialt – där 
alla elever har självklar rätt till trygghet, utveckling och lärande.  
 


Genom tydlig information och klara ställningstaganden i dessa frågor, och regelbundna 
samtal om värdegrunden i såväl planeringen av verksamheten som i dess vardag, ska vi skapa 
förutsättningar för likabehandlande strukturer för verksamheten i skolan.  
 


Vägledande i likabehandlings- och värdegrundsarbetet är att det ska bidra till medvetenhet 
hos både elever och personal om hur man tillsammans skapar ett klimat där människor kan 
utvecklas och respekteras som de människor de är utan att det sker på bekostnad av andra. 
Kunskap om vad likabehandling, diskriminering, trakasserier och kränkningar är och konkret 
innebär är avgörande för att elever och personal tillsammans ska kunna skapa en tillvaro med 
likabehandlande strukturer utan kränkningar. Den här standarden syftar till att 
medvetandegöra all personal vid våra skolor om grunderna inom elevskyddslagstiftningen och 
hur den ska tillämpas, så att våra elevers lika rättigheter främjas och diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling förebyggs, förhindras och motverkas.  
 


Värdegrundsfrågorna ska finnas med i skolvardagen som ett starkt och ständigt närvarande 
perspektiv – framför allt i undervisningen och på mötesagendorna vid arbetslagsmöten, och 
klass- och elevrådsmöten, men även utanför klassrummet och mötesrummen.  
 


Denna standard för skolornas arbete med att främja likabehandling samt förebygga, förhindra 
och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från det regelverk 
som reglerar elevers rätt till en utbildning utan inslag av kränkningar – skollag och 
diskrimineringslag. Den utgår även från de riktlinjer som Diskrimineringsombudsmannen, 
Barn- och elevombudet, Skolverket och Skolinspektionen har tagit fram.  
 


1.2 SÅ SÄGER FÖRFATTNINGARNA 
Elevernas rätt till en trygg skolmiljö fri från kränkningar regleras från en rad grundläggande 
dokument. Här nedan beskrivs de mest centrala styrdokumenten och vad de säger (se även 
bilaga 1a och 1b för aktuella utdrag ur skollag och diskrimineringslag).   
 


Barnkonventionen 
FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, handlar om barns rättigheter. Den 
ger en universell definition av vilka rättigheter som bör gälla för alla barn i hela världen. 
Konventionen är uppbyggd på och hålls samman i 54 artiklar, där bland annat 2:a artikeln slår 
fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras.  
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Sverige var 1990 ett av de första länderna som antog barnkonventionen. Detta avspeglas i 
Sveriges lagstiftning på olika sätt, bland annat i skollag och diskrimineringslag. 
 


Skollagen och diskrimineringslagen  
Skollagens (2010:800) första kapitel 4§ klargör att ”utbildningen […] syftar till att […] elever ska 
inhämta och utveckla [både] kunskaper och värden. […]  
 


Samma kapitel 5 § (2010:800) förtydligar att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse 
med […] de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och 
en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 
alla former av kränkande behandling. […]  
 
I skollagens (2010:800) 5 kap 17 § framgår konsekvenser av kränkningar mellan elever: “I 
gymnasieskolan […] får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om […] 
eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande 
behandling, eller elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers 
trygghet […] 
 


I skollagens (2010:800) 6 kap beskrivs mer ingående hur skolan ska arbeta för att försäkra 
elever en trygg skolmiljö, fri från kränkningar. Tillsammans med diskrimineringslagens 
(2008:567) 1–3 kapitel bildar skollagens 6 kapitel den reglering som ska skydda elever från alla 
former av kränkningar (se bilaga 1a och 1b för aktuellt utdrag ur lagtexterna).  
 


Lagstiftningarna reglerar bland annat huvudmannens skyldighet att se till att det vid 
skolenheterna bedrivs ett aktivt, målinriktat arbete för att främja likabehandling samt 
motverka och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enligt 
regelverket ska därför huvudmannen se till så att varje enskild skola har en plan för att 
motverka kränkande behandling samt att det på varje skola finns en skriftlig dokumentation 
över de aktiva åtgärder som genomförs på skolan för att motverka diskriminering och främja 
lika rättigheter.   
Den samlade dokumentationen och planen mot kränkande behandling ska upprättas för ett år 
i taget i samverkan mellan elever och personal på skolan. Kartläggning av risker och 
brister ur likabehandlings- och värdegrundssynpunkt på skolan och 
trygghetsenkäter/intervjuer ska ligga till grund för de åtgärder som planeras.   
 


Av regleringen framgår också att personalen på skolan har anmälningsplikt och att förbud 
gäller för all personal att diskriminera och kränka elever. Det första innebär att personalen 
på skolan är skyldig att omgående anmäla till rektorn om en elev upplevt kränkande 
behandling, trakasserier eller diskriminering. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla situationen 
till huvudmannen. Huvudmannen ska därefter skyndsamt utreda situationen och tillsammans 
med personalen på skolan åtgärda situationen och se till att den inte uppstår igen. Förbudet 
mot diskriminering och kränkande behandling innebär att skolans personal under inga 
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omständigheter får missgynna eller kränka en elev eller någon som söker till en utbildning på 
skolan. 
 


Brottsbalken 
Vidare gäller även strafflagarna i brottsbalken (BRB 1962:700) i skolan. I brottsbalken finns inte 
kränkande behandling som särskilt begrepp eller som brottsrubricering. Kränkande 
behandling utgör eller bidrar däremot ofta till brott enligt brottsbalken inom ramen för andra 
rubriceringar: till exempel misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, 
förtal/förolämpning, sexuellt ofredande, hets mot folkgrupp. (Rutiner vid hot eller våld finns i 
den krishanteringspolicy som ingår i verksamhetens standard kring elevhälsa.) 
 


Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering 
och kränkande behandling 
Förordningen (2006:1083) om barn och elevers deltagande i arbetet med planen mot 
kränkande behandling 1-2 §§ reglerar att eleverna ska delta i upprättandet av 
plandokumentet och i utvärderingen av de insatser och åtgärder som planeras och 
genomförs. I arbetet med åtgärder för att motverka diskriminering ska eleverna också delta 
enligt Diskrimineringslagens (2008:567) 3 kap. 
 


Läroplanen 
Av läroplanen (Lgy11) framgår att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. […] Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor 
är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla (1. Skolans värdegrund och 
uppgifter. Grundläggande värden). 
 


Målen inom Normer och värden i läroplanen (Lgy11 2.2) klargör att skolans mål är att varje 
elev:   


 kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter 


 
 respekterar andra människors egenvärde och integritet 


 
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 


medverkar till att hjälpa människor 
 


 kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, 
kultur, språk, religion och historia 


 
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 


också med deras bästa för ögonen 
 


 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
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För att eleverna ska nå målen ovan tydliggör läroplanen att alla som arbetar i skolan ska: 
 


 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen 


 
 i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför 


vårt land 
 


 aktivt främja likabehandling av individer och grupper 
 


 uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och 
förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 


 
 visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt 


 


Läroplanen definierar även vad just lärarna i sin undervisning och sitt arbete med eleverna i 
övrigt ska göra för att eleverna ska nå målen ovan: 
 


 klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de 
mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan 
dessa värden och rättigheter och faktiska händelser 


 
 öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 


uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa 
 


 klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet 
 


 tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i 
gruppen 
 


 


1.3 DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP 
Lagstiftningen om förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn 
och elever i skolan tar alltså fasta på barns och elevers rätt till en trygg skolgång fri från alla 
former av kränkningar och missgynnanden. Då är det viktigt att personal och elever också 
känner till vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är: 
 


Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i diskrimineringslagen, medan förbud mot 
kränkande behandling regleras i skollagen (se bilaga 1a och 1b till detta dokument för aktuellt 
utdrag ur respektive lag). Här nedan förklaras vad diskriminering är och vilka de olika formerna 
av diskriminering är samt de olika diskrimineringsgrunderna. Här framgår också vad som 
menas med kränkande behandling. 
 


Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas genom att behandlas sämre än en 
annan elev behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 
det har samband med elevens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  
 


Exempel: En elev nekas att vara med i en tävling på grund av att han eller hon är tjej 
eller kille. 


 


Indirekt diskriminering innebär att en elev missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i 
praktiken missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, 
viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning viss 
sexuell läggning eller viss ålder. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet.  
 


Exempel: En lärare betonar ensidigt den ena eller andra redovisningsformen i 
undervisningen som innebär att elever med funktionsnedsättning inte får tillfälle att 
redovisa sina kunskaper fullt ut.  


 


Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav 
på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till 


- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 
verksamhetsutövaren och den enskilde, samt 
- andra omständigheter av betydelse, 


 
Exempel: Att en elev inte ges de hjälpmedel som den behöver eller att matsalen är 
belägen på en plats som förhindrar att samtliga elever ges tillgång till den.  


 
Trakasserier innebär ett uppträdande/agerande som kränker en elevs värdighet och som har 
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 


Exempel: En elev yttrar sig nedlåtande om en annan elev kopplat till hans eller hennes 
religiösa rutiner. 


 


Sexuella trakasserier innebär också ett uppträdande/agerande av sexuell natur som kränker 
en elevs värdighet. 
 


Exempel: En elev yttrar sig nedlåtande om en annan elev kopplat till sexuella 
anspelningar. 


 


Instruktioner att diskriminera. En person i ledande ställning får inte ge order eller instruera 
om att någon elev ska diskrimineras.  
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Exempel: En lärare antyder vid överlämning av en kurs till en annan lärare att en elev 
som skulle behöva särskilt stöd inte bör ges särskilt stöd med hänvisning att eleven inte 
tagit emot stödet tidigare. 


 


Aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att:  
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 


andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 
4. följa upp och utvärdera arbetet ovan 


 


Diskrimineringsgrunder 
Kön: kvinna eller man. Även transsexuella personer omfattas av diskrimineringsgrunden. 
 


Könsöverskridande identitet eller uttryck: någon identifierar sig som kvinna eller man eller 
ger uttryck för att tillhöra ett annat kön genom sin klädsel eller annat uttrycksmedel.  
 


Etnisk tillhörighet: tillhörighet till en grupp av personer som har samma nationella eller 
etniska ursprung, ras eller hudfärg. 
Religion/annan trosuppfattning: livsstilsingripande tro på en högre ickevärldslig makt eller 
en gud, exempelvis islam eller kristendom (religion), buddism, ateism (annan trosuppfattning).  
Annan trosuppfattning innebär något annat än religion men är begränsat till en åskådning 
som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Det gäller inte etiska, filosofiska 
eller politiska värderingar/ åskådningar.  
Åskådningar som buddism, ateism och agnosticism är jämförbara med religion och omfattas 
av begreppet annan trosuppfattning.1 
 
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
 
Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  
 
Ålder: uppnådd levnadslängd.  
 
Kränkande behandling avser ett uppträdande/agerande som kränker en elevs värdighet, men 
som inte har samband med diskrimineringsgrunderna ovan. En kränkning kan äga rum vid 
enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.  
 


                                                   
1 Diskrimineringsgrunden religion definieras inte i lagtexten, därmed används diskrimineringsombudsmannens 
(DO) definition.  
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Exempel: en grupp elever sprider nedsättande rykten, förlöjligar eller fryser ute andra 
elever. Kränkningar kan också ske genom elaka e-postmeddelanden, SMS eller liknande. 
Det kan även vara att man blir retad för hur man ser ut, att man är blyg eller anses 
annorlunda.  
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2. DET HÄR GÄLLER INOM VERKSAMHETEN 
 


2.1 ELEVREKRYTERING 
Rekryteringsaktiviteter och information om skolans utbildningar ska göras tillgängliga för alla 
elever som kan tänkas vara intresserade av att söka någon av skolans utbildningar.  
 


2.2 ANTAGNING 
Antagningen till skolans utbildningar ska följa antagningsprinciper enligt 7 kap.1-10 §§ i 
gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) samt skollagens 15 kap 33§. Intaget ska samordnas av 
den kommunala gymnasieantagningen för varje ort, och beslutas av utbildningens styrelse. 
 


2.3 INTRODUKTION OCH BEMÖTANDE 
Den första tiden vid skolan för nya elever är viktig för att snabbt skapa gemenskap och för att 
grundlägga för trygghet och goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare. 
Under denna period ska tydlig information om skolan och de värden och rutiner som gäller på 
skolan klargöras för elever och vårdnadshavare.  
 


Genomgång och diskussion av skolans ordningsregler, utbildningens upplägg och 
likabehandlings- och värdegrundsarbete ska vara stående punkter under 
introduktionsperioden vid läsårsstart. Eleverna ska få information om rättigheter och ansvar på 
skolan, vart de kan vända sig om problem uppstår och hur skolan agerar i olika situationer.  
 


2.4 NÄTVERKSPOLICY  
Verksamheten har en nätverkspolicy som alla elever ska ta del av och skriva på innan de får 
tillgång till skolans datorer och nätverk. Policyn reglerar att: 
 


 det inte är tillåtet att producera eller använda information som är olaglig eller som kan 
uppfattas som kränkande av andra 


 eleven förbinder sig att använda ett vårdat språk som inte skadar andra elever samt att 
uppträda under korrekt namn och titel. 


 
I samband med att eleverna får tillgång till skolans datorer och nätverk ska eleverna också få 
en genomgång i nätetik.  
 


2.5 SCHEMALÄGGNING 
Vid schemaläggning ska hänsyn tas för att undvika att till exempel elever på grund av kön, 
religionstillhörighet, funktionsnedsättning m.m. missgynnas till följd av schematekniska 
orsaker.  
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2.6 UNDERVISNING OCH BETYGSSÄTTNING 
Undervisningen på skolan ska i linje med läroplanen utgå från elevernas erfarenheter och 
behov, och ska ha varierade arbetsmetoder och former för redovisning av kunskaper. Detta 
ska säkerställas genom att lärarna upprättar undervisningsplaner som bland annat klargör hur 
undervisningen främjar lika behandling och anpassas efter elevernas skiftande erfarenheter 
och behov. Rättssäker hantering av betyg säkerställs bland annat genom verksamhetens 
rutiner kring betygshanteringen omfattande rutiner för betygskatalog, betygssättning, 
arkivering m.m.  
 


2.7 FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH INTOLERANS 
Politisk eller religiös ståndpunkt får inte uttryckas på skolan, om det bryter mot principen om 
människors lika värde och rättigheter. En främlingsfientlig situation ska alltid tas på allvar, och 
hanteras och bemötas med kunskap, diskussion och aktiva insatser.  
 


Skolan ska reflektera dagens mångfaldssamhälle och ge utrymme för olika människor att 
samsas och samverka på lika grunder. Religiösa kläder och symboler/attribut får bäras i skolan 
så vida det inte uttrycker främlingsfientlighet eller innebär en risk för elevers och personals 
trygghet och säkerhet på skolan. Attribut eller symboler som är tveksamma ur sådan synpunkt 
är en fråga för rektor i samråd med huvudman.  
 


Organiserade politiska och religiösa budskap får inte spridas på skolan utan rektors 
godkännande.  
 


2.8 POLISANMÄLAN 
Det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolan att göra en polisanmälan vid brott. 
Verksamhetens hållning är ändå att vid brottssituationer göra polisanmälan.  
 


2.9 LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSGRUPP 
Vid varje skola ska det finnas en särskild arbetsgrupp som på olika sätt arbetar aktivt med att 
följa och utveckla skolans arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering och 
kränkningar på skolan. Gruppen ska bestå av företrädare för elevhälsa, lärare, skolledning och 
elever. Rektorn ansvarar för gruppens inre organisation. 
 


2.10 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete följs upp och utvärderas regelbundet av 
huvudmannen. Dels genom verksamhetsgemensam trygghetselevenkät som också 
kartlägger risker för diskriminering (andra halvan av höstterminen), dels genom 
kvalitetssäkring av skolornas plandokument (början av året) och interna granskningar (minst 
en gång vartannat år) Likabehandlings- och värdegrundsarbetet följs även upp och utvärderas 
inom ramen för skolans årliga kvalitetsrapport (augusti). Därtill sammanställs genomförda 
utredningar av anmälda ärenden statistiskt (löpande och årligen). 
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Till stöd för skolornas arbete gäller, vid sidan om verksamhetens standard och centralt 
organiserade stöd (utbildning, kvalitetssäkring, analysstöd m.m.), även de riktlinjer som 
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barn- och elevombudet (BEO), Skolverket och 
Skolinspektionen har tagit fram. 
 


2.11 RUTINER VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
Elever som själva upplever eller märker att någon annan elev utsätts för någon form av 
kränkningar på skolan kontaktar en i personalen på skolan som eleven har förtroende för. 
Den ur personalen som tar emot elevens berättelse eller uppmärksammar kränkningar på 
annat sätt anmäler detta vidare till rektorn. Rektorn anmäler i sin tur situationen vidare till 
huvudmannen, som skyndsamt utreder situationen och i samråd med rektor och dem på 
skolan som har information om situationen vidtar åtgärder. 
 


Blankett: Anmälan av diskriminering/trakasserier/kränkande behandling till huvudman. 
(Hämtas på AcadeMedias Medarbetarwebb under rubriken Juridik) 
 


Trots att det är huvudmannen som utreder situationen har personal som får kännedom om att 
en elev utsätts för kränkningar ändå skyldighet att agera direkt utifrån vad situationen kräver 
för att hindra kränkningarna. Vid hot- eller våldssituation se standard inom elevhälsans område 
gällande krisförberedelse och krishantering. 
 


2.12 HUVUDMANNENS UTREDNING 
Varje situation där kränkningar förekommit är unik och ska hanteras därefter. I utredningen 
kartlägger huvudmannen informationen kring de aktuella kränkningarna med hjälp av rektor 
och skolans likabehandlings- och värdegrundssamordnare. Huvudmannen identifierar vilken 
typ av kränkningar som förekommit och ställer kontrollfrågor utifrån regelverket. 
Huvudmannen söker särskilt efter konkreta exempel på handlingar/ageranden/beteenden och 
gör en analys och bedömning utifrån detta.  
 


När huvudmannen fått en klar bild av situationen tas ett samtal med den/de som uttryckt 
kränkningarna. Centralt för samtalet är att det ska vara helt klart för en elev eller anställd att 
skolan inte accepterar beteenden och ageranden som kan uppfattas som kränkande. 
Beroende på situation kan en elev eller anställd som uttryckt kränkningar uppmärksammas 
eller varnas – muntligt eller skriftligt.  
 


Beroende på situation kan flera samtal komma att hållas innan man kan identifiera de åtgärder 
som krävs och hur man når en lösning. Omyndig elevs vårdnadshavare underrättas alltid 
omgående om elevens tillvaro på skolan och inbjuds delta vid samtal. 
Elevskyddsombud/skyddsombud kan också delta om elev eller personal vill det. Vid behov kan 
huvudmannen komma att ta in stöd och hjälp utifrån. 
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Utifrån utredningen fattas beslut om åtgärder i ett handlingsprogram. Detta följs upp, 
utvärderas och revideras så länge situationen inte är löst. 
 


Blankett: Utredning av diskriminering/trakasserier/kränkande behandling. (Hämtas på 
AcadeMedias Medarbetarwebb under rubriken Juridik) 
 


2.13 ANSVAR I LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET 
 


Huvudmannen ansvarar för att skolorna bedriver ett aktivt arbete för att främja likabehandling 
och motverka trakasserier och kränkande behandling, och att personalen på skolorna agerar i 
linje med de skyldigheter som anges i skol- och diskrimineringslag. Huvudmannen ansvarar 
även för att ange riktlinjer för arbetet, samt för att se till att de anmälningar om kränkande 
behandling som inkommer från skolenheterna skyndsamt utreds. 
 


Rektorn på skolan är ansvarig för att ett aktivt likabehandlings- och värdegrundsarbete 
kommer till stånd på korrekta grunder i linje med verksamhetens standard, och att ett 
plandokument som omfattar likabehandlingsplan som beskriver de förebyggande och 
främjande åtgärderna som är planerade för att motverka diskriminering samt plan mot 
kränkande behandling därvid upprättas, genomförs, följs upp och utvärderas i samverkan med 
elever och personal.  
 


Rektorn är även ansvarig för att skapa strukturer i verksamheten som främjar och stärker 
likabehandling och motverkar diskriminering i någon form, till exempel i samband med 
schemaläggning, ordningsregler m.m. 
 


Rektorn ansvarar för att enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) anmäla till huvudmannen om en 
elev blivit utsatt för kränkande behandling, samt för att tillsammans med huvudmannen vidta 
eventuella disciplinära åtgärder. 
 


Klassföreståndarens/mentorns ansvar är att arbeta med klassen/gruppen socialt och 
relationsmässigt, och att regelbundet leda diskussioner i klassen/gruppen om stämningen på 
skolan och hur man trivs. Under utvecklingssamtalen ska klassföreståndaren/mentorn också 
samtala enskilt med varje elev om stämningen på skolan och hur eleven trivs i klassen, på 
skolan och med sina lärare och övrig personal på skolan.  
 


Arbetsgruppen för likabehandling och värdegrund ska för varje kalenderår upprätta ett 
plandokument för likabehandlings- och värdegrundsarbetet enligt skol- och 
diskrimineringslag, och på olika sätt informera och utbilda skolans elever och personal om 
innehållet i detta. Eleverna ska delta vid upprättandet av plandokumentet och delta i arbetets 
genomförande, uppföljning och utvärdering.  
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Plandokument 
Plandokumentet är ett samlat dokument som innehåller en gemensam grund samt två spår 
kopplat till antingen likabehandling eller plan mot kränkande behandling. Plandokumentet ska 
klargöra att skolan har nolltolerans mot alla former av kränkningar och innehålla en beskrivning 
av vilka insatser och aktiva åtgärder som skolan ska genomföra under året för att främja 
likabehandling (positivt förstärka ett förhållningssätt)/bedriva ett förebyggande och främjande 
arbete genom aktiva åtgärder mot diskriminering, samt vilka åtgärder som skolan ska 
genomföra under året för att motverka och förhindra trakasserier samt kränkande behandling. 
Åtgärderna ska minst utgå från den verksamhetsgemensamma LoV-enkäten (se bilaga 2) samt 
en lokal riskanalys, och resultatet som åtgärderna gav ska följas upp och utvärderas i 
efterföljande års plandokument.  
 


Plandokumentet ska följa strukturen nedan och i sitt innehåll uppfylla kraven i författningarna 
(se bilaga 3 för checklista vid kvalitetssäkring av dokumentet): 
 


1. Bakgrund och definitioner 
Under den här rubriken ska en kort redogörelse för elevskyddslagen framgå. Begrepp 
såsom ”kränkande behandling”, ”trakasserier”, ”diskriminering” (direkt och indirekt) 
samt var och en av diskrimineringsgrunderna ska definieras och exemplifieras. 
 
2. Vision 
Under den här rubriken ska skolans vision med likabehandlings- och värdegrundsarbetet 
beskrivas, och skolans nolltolerans mot alla former av kränkningar ska klart framgå samt 
att skolan har förbud mot kränkningar, diskriminering och trakasserier. 
 
3. Organisation, ansvar och rutiner för arbetet 
Under den här rubriken ska organisationen kring skolans likabehandlings- och 
värdegrundsarbete beskrivas så att elever, personal och föräldrar vet vilka som är 
nyckelpersoner i arbetet och hur ansvaret är fördelat.  
 
I det här avsnittet ska även rutinerna för anmälan, utredning och åtgärder framgå tydligt 
- till vem elever, föräldrar, personal ska vända sig till och hur skolan och huvudmannen 
hanterar anmälan. Viktigt att anmälningsskyldighet för personal och rektor framgår.  
 
4. Uppföljning och utvärdering av föregående års likabehandlings- och 
värdegrundsarbete 
Under den här rubriken ska resultatet av uppföljningen och utvärderingen av föregående 
års likabehandlings- och värdegrundsarbete beskrivas. Tänk på att utvärdera och följa 
upp dels det åtgärdande arbetet men även det främjande arbetet.  
 
5. Kartläggningar av risker och brister inför planering av åtgärder 
Under den här rubriken ska resultatet av kartläggningar av risker/brister kopplat till 
likabehandlings- och värdegrundsarbetet beskrivas. Kartläggningen ska omfatta 
verksamhetsgemensam LoV-enkät, incidentrapporter och lokala riskanalyser som går 
igenom allt från kompetens till fysisk miljö. Även resultatet av andra typer av 
kartläggningar ska framgå.  
 
6a. Skolans åtgärdande arbete – trakasserier och diskriminering 
(likabehandlingsplan) (insatserna förläggs till vårterminen) 
Under den här rubriken ska skolans insatser för att förebygga och motverka trakasserier 
och diskriminering, utifrån de risker och brister som kartläggningen visade. Tid, ansvar 
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och plan för uppföljning och utvärdering ska framgå. Viktigt att åtgärder kopplas till 
aktuell diskrimineringsgrund. 
 
6b. Skolans åtgärdande arbete – kränkande behandling (plan mot kränkande 
behandling) (insatserna förläggs till vårterminen) 
Under den här rubriken ska skolans insatser för att förebygga och motverka kränkande 
behandling, utifrån de risker och brister som kartläggningen visade. Tid, ansvar och plan 
för uppföljning och utvärdering ska framgå. 
 
7a. Skolans främjande likabehandlingsarbete (likabehandlingsplan) (aktiviteter 
förläggs till höstterminen) 
Under den här rubriken ska skolans aktiviteter för att främja likabehandling och positivt 
förstärka ett förhållningssätt kopplat till varje diskrimineringsgrund beskrivas. Tid, ansvar 
och plan ska framgå. 


 
7b. Skolans främjande värdegrundsarbete (plan mot kränkande behandling) 
(aktiviteter förläggs till höstterminen) 


 
Under den här rubriken ska skolans arbete med att positivt förstärka ett förhållningssätt 
kopplat till relationer och värdegrund framgå. 


 
Ytterst ska plandokumentet beskriva skolans arbete med att främja likabehandling och 
motverka kränkningar av alla slag, och vägleda elever, personal och föräldrar om vad det är 
som gäller. Alla elever och all personal ska därför känna till skolans plandokument väl. 
Information om plandokumentet ska ske i samband med introduktionsperioden varje nytt 
läsår, i samband med dokumentets upprättande i januari samt löpande i verksamheten i 
samband med klassdiskussioner, undervisning och studie- och temadagar m.m.  
 


Undervisande lärare har ett ansvar för att planeringen och genomförandet av undervisningen 
sker i klar linje med läroplanens mål och riktlinjer inom Normer och värden (Lgy11: 2.2) och för 
att de specifika målen och planerade insatserna/åtgärderna i skolans plandokument avspeglas 
i undervisningen.  
 


Läraren ansvarar vidare för att sätta gränser, visa auktoritet i och utanför klassrummet och 
ingripa direkt om en kritisk situation ur likabehandlings- eller värdegrundssynpunkt uppstår.  
 


All personal omfattas av anmälningsskyldigheten och diskrimineringsförbudet. Om skolans 
personal uppmärksammar kränkningar av något slag ska detta anmälas till rektorn, och skolans 
personal får under inga omständigheter diskriminera, trakassera eller kränka elever.  
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BILAGA 1A: SKOLLAGEN (2010:800) 6 KAP. ÅTGÄRDER MOT 
KRÄNKANDE BEHANDLING 
 


Ändamål och tillämpningsområde 
1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av elever. 
Bestämmelserna tillämpas på utbildning enligt denna lag. 
 
Diskriminering 
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt 
denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Definitioner 
3 § I detta kapitel avses med  
– elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt 
denna lag, 
– personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag 
– kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) kränker en elevs värdighet. 
 
Tvingande bestämmelser 
4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan 
verkan. 
 
Ansvar för personalen 
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 
 
Målinriktat arbete 
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Närmare föreskrifter om 
detta finns i 7 och 8 §§. 
 
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
elever utsätts för kränkande behandling. 
 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen 
ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
 
Förbud mot kränkande behandling 
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9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för kränkande behandling. 
 
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
10 § En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
rektorn. En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om en elev 
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Förbud mot repressalier 
11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för repressalier på grund av att 
eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon 
handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 
 
Skadestånd 
12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 
§ ska huvudmannen dels betala skadestånd till eleven för den kränkning som detta innebär, 
dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra 
fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa. 
 
Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. 
 
Rättegången 
13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i 
rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten. 
 
I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om 
den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. 
 
Bevisbörda 
14 § Om en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 § eller 
repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har 
blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att 
kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. 
 
Rätt att föra talan 
15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra talan 
för en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan får myndigheten i samma 
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rättegång också föra annan talan för eleven om han eller hon medger det. För barn under 16 
år krävs vårdnadshavares medgivande. 
 
Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Skolinspektionen för 
talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig 
inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen. 
 
När en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka talan för eleven om 
samma sak. 
 
16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för en elev får överklagas 
av eleven, om det får överklagas av myndigheten.  
 
När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte 
prövas på nytt på talan av vare sig eleven eller Skolinspektionen. 
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BILAGA 1B: DISKRIMINERINGSLAG (2008:567)  
 


1 kap: Diskriminering  
 
4 § I denna lag avses med diskriminering:  


1. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder  


 
2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, 


ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 
särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 
uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss 
funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, 
kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet  
 


3. Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas 
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska 
komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är 
skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till 


- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 
verksamhetsutövaren och den enskilde, samt 
- andra omständigheter av betydelse, 


 
4. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 


med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder  


 
5. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet  


 
6. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt 


som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller 
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot 
denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.  


 
 
 
 
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder  
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5 § I denna lag avses med:  
 


1. Kön: att någon är kvinna eller man (Även den som avser att ändra eller har ändrat sin 
könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. )  


2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna 
eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat 
kön  


3. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande  


4. Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå  


5. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning  
6. Ålder: uppnådd levnadslängd  


 


2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier  
 


Diskrimineringsförbud  
5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 
utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon 
elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och 
uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom 
ramen för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958). 
 
Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder 
i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med 
funktionsnedsättning, som söker eller har antagits till utbildning kommer i en jämförbar 
situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. 
 
6 § Förbudet i 5 § hindrar inte  
 […] 
3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som 
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.  
 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier  
7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att en elev som deltar i eller söker till 
utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för 
trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda 
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.  
 


3 kap: Aktiva åtgärder  
Inledande bestämmelser 
1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
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kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828). 
Arbetet med aktiva åtgärder 
 
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
genom att  
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 
hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3. Lag (2016:828). 
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
   Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). 
 
16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva 
åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 
 
17 § Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 ska 
omfatta 
 
1. antagnings- och rekryteringsförfarande, 
2. undervisningsformer och organisering av utbildningen, 
3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer, 
4. studiemiljö, och 
5. möjligheter att förena studier med föräldraskap. Lag (2016:828). 
 
18 § Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra 
trakasserier och sexuella trakasserier. 
   Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns 
enligt första stycket. Lag (2016:828). 
 
Samverkan 
19 § I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i 
sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i verksamheten. Lag (2016:828). 
 
Dokumentation 
20 § Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder 
enligt 16 och 18 §§. För en sådan utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 avser 
dokumentationsskyldigheten de områden som anges i 17 §. 
   Dokumentationen ska innehålla  
1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§, 
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och 
3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs. Lag (2016:828). 
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BILAGA 2: ENKÄTFRÅGOR HUVUDMANNAGEMENSAM 
LOV-ENKÄT 


1. Jag går på följande program:  
2. (Eleven väljer program och inriktning vid den aktuella skolenheten) 
3. Jag går i årskurs (1/2/3/4)  
4. Har du fått information om likabehandlings- och värdegrundsarbetet på din skola? (JA/NEJ)  
5. Vet du vem du ska vända dig till om du blivit illa behandlad av andra elever eller personal på din skola? (JA/NEJ) 
6. Känner du förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får reda på att du eller någon annan upplever 


sig illa behandlad på din skola? (JA/NEJ) 
7. Känner du dig trygg på din skola? (JA/NEJ) 


 Om JA: (gå vidare till fråga 7) Om NEJ:  
  6a. Beskriv vad det är som gör att du känner 


dig otrygg? (FRISVAR) 
8. Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra elever på din skola? (JA/NEJ) 


 Om JA: Om NEJ: (gå vidare till fråga 8) 
 7a. I vilket sammanhang inträffade 


händelsen/händelserna? (SVARSALTERNATIV flera 
ok) 
I skolans korridorer 
I matsalen 
I klassrummet under lektionstid 
I klassrummet under rast 
I omklädningsrummet/på idrotten 
På nätet 
På vägen till/från skolan 
På lärarkontoret 
Vid skåpen 
Annan plats 


 


 7b. Beskriv situationen/situationerna  (FRISVAR)  
 7c. Anmälde du händelsen till någon vuxen på 


skolan?  (JA/NEJ) 
 


 Om JA: Om NEJ:  
 7d. Upplevde du att 


skolan tog tag i 
situationen?  (JA/NEJ) 


7e. Hur kommer det sig att 
du inte anmälde 
händelsen? (FRISVAR) 


 


9. Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av någon i personalen på din skola? (JA/NEJ) 
 Om JA: Om NEJ: (gå vidare till fråga 9) 
 8a. I vilket sammanhang inträffade händelsen? 


(SVARSALTERNATIV) 
I skolans korridorer 
I matsalen 
I klassrummet under lektionstid 
I klassrummet under rast 
I omklädningsrummet/på idrotten 
På nätet 
På vägen till/från skolan 
På lärarkontoret 
Vid skåpen 
Annan plats 


 


 8b. Beskriv situationen (FRISVAR)  
 8c. Anmälde du händelsen till någon vuxen på 


skolan? (JA/NEJ) 
 


 Om JA: Om NEJ:  
 8d. Upplevde du att 


skolan tog tag i 
situationen? (JA/NEJ) 


8e. Hur kommer det sig att 
du inte anmälde 
händelsen?(FRISVAR) 


 


10. Finns det någonting i skolmiljön på din skola som du upplever är diskriminerande? (Att bli diskriminerad innebär att 
man blir särbehandlad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 
religionstillhörighet eller trosuppfattning, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet eller uttryck). 
(JA/NEJ) 


 Om JA: Om NEJ: (gå vidare till fråga 10) 
 9a. Ange vad i skolans miljö som du upplever är 


diskriminerande (FRISVAR) 
  


11. Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra med respekt? (JA/NEJ) 
12. Upplever du att personalen på din skola behandlar dig med respekt? (JA/NEJ) 
13. Upplever du att du (i den utsträckning du skulle vilja) har fått vara delaktig i likabehandlings- och värdegrundsarbetet 


på din skola? (JA/NEJ) 
14. Finns det någon särskild fråga du skulle önska att likabehandlings- och värdegrundsgruppen på din skola arbetade 


mer med? (FRISVAR) 
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BILAGA 3: CHECKLISTA FÖR KVALITETSGRANSKNING AV 
PLANDOKUMENT 
(Revideras årligen maj-juni)  
Datum:   
Skola:  
Granskare:  
 
Plan för uppföljning (när och av vem): 
 


1 Kriterium (enl. 
författningarna) 


Författningsstöd Krav bedöms uppfyllda 
 (ja/nej) 


Kommentar 


1.1 Plan mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan 
upprättas varje år 
(dokumentet har en 
aktuell/korrekt 
datering) samt avser 
arbetet för den 
aktuella skolan.  
 


2010:800 6 kap. 8 § 
skollagen; 
2008:567 3 kap. 16 
§ och 20 § 
diskrimineringslag
en 


  


1.2 Plan mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan 
innehåller en 
förteckning över 
brister/risker som 
behöver 
åtgärdas/förebyggas 
under året för att 
förhindra kränkande 
behandling (=plan mot 
kränkande behandling) 
respektive trakasserier 
och diskriminering 
(=likabehandlingsplan
ens motverkande del). 
 


2010:800 6 kap. 8 § 
skollagen; 
2008:567 3 kap. 15-
16 § och 20 § 
diskrimineringslag
en 


  


1.3 Likabehandlingsplanen 
består av en främjande 
del bestående av 
aktiva åtgärder 
(insatser som planeras 
för att främja lika 
behandling oavsett 
kön, 
religionstillhörighet, 
funktionsnedsättning 
osv. (oavsett 
dokumenterad 
risk/brist). 
 


2008:567 3 kap. 16 
§ 
diskrimineringslag
en 


  


1.4 Samtliga* 
diskrimineringsgrunder 
finns representerade i 
likabehandlingsplanen
s främjande del  


2008:567 3 kap. 16-17 §§
diskrimineringslagen 
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(*se 4.1)  
 


1.5 Plan mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan 
innehåller en 
uppföljning och 
utvärdering av 
föregående års 
genomförda åtgärder 
och insatser för att 
främja likabehandling 
samt aktiva åtgärder 
för att förebygga och 
motverka 
diskriminering och 
trakasserier samt 
kränkande behandling. 
 


2010:800 6 kap. 8 § 
skollagen; 
2008:567 3 kap. 16-
20 §§ 
diskrimineringslag
en 


  


1.6 Eleverna medverkar i 
upprättandet av plan 
mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan.  
 


2006:1083 1 § 
Förordning om barns 
och elevers 
deltagande i arbetet 
med planer mot 
diskriminering och 
kränkande 
behandling 
 


  


1.7 Elevernas 
medverkande, och 
omfattning av 
medverkandet, i 
upprättandet av plan 
mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan 
och genomförandet av 
insatserna är anpassat 
efter ålder och 
mognad. 
 


2006:1083 2 § 
Förordning om barns 
och elevers 
deltagande i arbetet 
med planer mot 
diskriminering och 
kränkande 
behandling 
2008:567 3 kap 19 § 
Diskrimineringslagen 


  


1.8 Rutinerna för anmälan, 
utredning och 
åtgärder svarar mot 
kraven i 
författningarna.  
 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


1.9 Rutinerna för anmälan, 
utredning och 
åtgärder framgår 
tydligt.  
 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


1.10 Anmälningsskyldighet
en för all personal 
(inkl. rektor) framgår 
tydligt. 
 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


1.11 Förbudet mot 
trakasserier, 
diskriminering och 
kränkande behandling 
framgår tydligt. 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 
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1.12 Åtgärderna för att 


förebygga och 
motverka trakasserier 
respektive kränkande 
behandling utgår 
tydligt från en 
dokumenterad 
riskanalys eller 
identifierad brist 
genom kartläggning 
av nuläget utifrån 
incidentrapporter från 
utredda ärenden, 
intervjuer, enkäter, 
lokalronder m.m. 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


1.13 Planerna innehåller, 
jämte likabehandlings-
planens främjande del, 
en beskrivning av det 
löpande/generella 
relations- och 
värdegrundsstärkande 
arbetet på skolan. 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


1.14 Det framgår av 
planerna hur centrala 
begrepp definieras 
(kränkande 
behandling, 
diskrimineringsgrunde
rna, diskriminering, 
direkt/indirekt 
diskriminering, 
sexuella trakasserier, 
trakasserier).  


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


1.15 Planerna är tydliga och 
lätta att förstå för 
både elever, föräldrar 
och lärare.   
 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


1.16 Det framgår tydligt av 
planerna att skolan har 
nolltolerans mot 
kränkande behandling, 
diskriminering och 
trakasserier.  
 


Skolverkets allmänna råd 
2012; DO:s handledning 
2013 


  


2 Övriga kriterier 
(enligt 
koncerngemensamm
a riktlinjer o dyl.) 


Policystöd Krav bedöms uppfyllda 
 (ja/nej) 


Kommentar 


2.1 Diskrimineringsgrunde
r-na ålder och 
könsöverskridande 
identitet finns 
representerade i 
likabehandlingsplanen
s främjande del. 
 


Koncerngemensam 
riktlinje 
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2.2 Definitionerna 
exemplifieras på ett 
konkret sätt så att 
elever och lärare 
enkelt kan förstå 
skillnaden mellan 
begreppen.  
 


Koncerngemensam 
riktlinje 


  


2.3 Elevernas medverkan i 
upprättandet av plan 
mot kränkande 
behandling och 
likabehandlingsplan 
framgår tydligt i 
dokumenten.  
 


Koncerngemensam 
riktlinje 
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BILAGA 4: ANMÄLAN AV DISKRIMINERING/TRAKASSERIER/ 
KRÄNKANDE BEHANDLING TILL HUVUDMAN 
 
Aktuell version hämtas på AcadeMedias Medarbetarwebb 
https://medarbetare.academedia.se/ 
 
Rubriken Juridik  
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BILAGA 5: HUVUDMANNENS UTREDNING AV 
DISKRIMINERING/TRAKASSERIER/KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
Aktuell version hämtas på AcadeMedias Medarbetarwebb 
https://medarbetare.academedia.se/ 
 
Rubriken Juridik 
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Rutiner vid diskriminering eller kränkande behandling 


Alla elever har rätt att inte bli utsatta för diskriminering eller annan kränkande 
behandling. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetet mot 
kränkningar i verksamheten. Huvudmannen ska därför ha system för hur en anmälan 
om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska göras så att den 
kommer såväl rektorn som huvudmannen till del.  


Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare eller annan personal som får kännedom om 
att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om 
att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig 
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra förekomsten av 
kränkande behandling i framtiden.  


6 kap. 10 § skollagen 


En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om 
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). 
 För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som 
huvudmannen utser. 


Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen har en utbildningssamordnare som får 
kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i verksamheten eller söker sig 
till den anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier 
skyldighet att utreda omständigheterna kring det som uppgivits och att vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.  


Den som bedriver verksamhet enligt skollagen eller anställda inom sådan 
verksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev som deltar i eller 
söker sig till verksamheten enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen.  


Utifrån det ovan nämnda ska anmälningar om kränkande därför behandlas enligt den 
här rutinen.  


• Om en elev/vårdnadshavare kontaktar någon av skolans personal med 
information om att eleven upplever sig utsatt för kränkningar av något slag ska 
den av personalen som tar emot informationen av eleven/vårdnadshavaren 
anmäla det vidare till rektorn. 


• På samma sätt ska någon i skolans personal som uppmärksammar att en elev 
utsätts för kränkningar anmäla det till rektorn.  
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• Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den elev som upplever sig utsatt 
för kränkande behandling. Det som eleven uppger ska dokumenteras.  


• Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den eller de som utpekas som de 
som utför de kränkande handlingarna.  


• Rektorn ska därefter anmäla till huvudmannen att en elev upplever sig utsatt 
för kränkningar. Dokumentation om händelsen ska sammanställas i den 
blankett som huvudmannen har tagit fram. Ifylld blankett om anmälan av 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skickas via e-post till 
anmalan@lbs.se. 


• Trakasserier eller diskriminering enligt diskrimineringslagen ska anmälas på 
samma sätt som annan kränkande behandling. 


• Rektorn bör även ta kontakt med vårdnadshavare till elev som inte är myndig.  
• Huvudmannen ska skyndsamt utreda situationen. Huvudmannen identifierar 


om kränkande behandling har förekommit och vilken typ av kränkningar som 
förekommit och ställer eventuella kontrollfrågor utifrån det regelverk som finns. 
Huvudmannen söker särskilt efter konkreta exempel på handlingar, ageranden 
eller beteenden och gör en analys och bedömning utifrån detta. 
Huvudmannen ska under utredningen av kränkande behandling samarbeta 
med rektorn samt personal som kan ha kännedom om situationen.  


• När huvudmannens utredning är klar ska den elev som utsatts för kränkande 
behandling erbjudas det stöd och den hjälp som behövs för att eleven ska 
uppleva trygghet och studiero i skolan.  


• När huvudmannens utredning är klar ska samtal hållas med den eller de som 
utfört de kränkande handlingarna. Centralt för samtalet är att det ska vara helt 
klart för en elev eller anställd att skolan inte accepterar beteenden och 
ageranden som kan uppfattas som kränkande. Det kan också vara aktuellt att 
vidta disciplinära åtgärder. 


• Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska dokumenteras och följas 
upp.  
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Ansvar och inflytande 
 
Läraren gör det möjligt för mig som elev att få inflytande över hur 
undervisningen är upplagd  
 
Bedömning och betyg 
Läraren gör det tydligt för mig vilka mål/kunskapskrav vi arbetar mot och 
vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen.  
 
Läraren informerar mig regelbundet (via samtal och/eller skriftligt) om 
hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer. 
 
Demokratisk kompetens och värdegrund  
Jag kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts för kränkningar. 
 
Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till tals och bli 
lyssnade på. 
 
Drivkraft, självförtroende och sammanhang  
Läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära.  
 
Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som 
möjligt för mig.  
 
Läraren inspirerar mig att vilja lära mig mer. 
 
Läraren är bra på att skapa arbetsro /studiero på lektionerna. 
 
Kreativ kompetens 
Läraren ger mig möjlighet att utveckla min kreativitet. 
 
Fritextfrågor: 
Det här ska min lärare veta att han/hon är bra på: 
 
Det här vill jag att min lärare försöker förbättra: 








LBS Uppsala Inriktning Belopp


Kommunalt bidrag/elev 2018 ESBIL 117 683


Kommunalt bidrag/elev 2018 ESEST 117 683


Kommunalt bidrag/elev 2018 TEDES 104 540


Kommunalt bidrag/elev 2018 TEINF 104 540


Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3


Inbetalningar Innan skolstart Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag 7 123 675     Kommunalt bidrag  7 123 675 14 318 587 21 584 735


Lån -                  Övriga intäkter -                     -                     -                    


Ägartillskott -                  


Finansiering med egna medel 260 000          -                  


Annan finansiering -                  


Övriga inbetalningar -                  


Summa inbetalningar 260 000          7 123 675     Summa intäkter 7 123 675        14 318 587      21 584 735     


Utbetalningar Kostnader


Utbildning och personal  Utbildning och personal  


Skolledning 96 000             320 565        Skolledning 320 565           644 336           971 313          


Lärare 2 746 043     Lärare 2 746 043        5 601 927        8 570 949       


Övrig personal 54 382          Övrig personal 54 382             110 939           169 737          


Administration 400 302        Administration 400 302           816 617           1 249 424       


Rekrytering 34 000             83 000          Rekrytering 83 000             83 000             83 000             


Fortbildning 8 342            Fortbildning 8 342                16 685             25 027             


Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning


Lokalkostnad 2 391 731     Lokalkostnad 2 391 731        4 783 463        6 836 994       


Kostnader för speciallokaler 28 471          Kostnader för speciallokaler 28 471             56 943             85 414             


Möbler 96 757          


Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 29 510          Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 29 510             59 019             88 529             


Telefon, kopiator mm 23 954          


Läromedel Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 72 076          


Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 72 076             144 151           216 227          


Datorer 248 161        


Övrigt Övrigt


Information och annonsering 130 000          87 562          Info och annonsering 87 562             175 125           262 687          


Elevhälsa 95 864          Elevhälsa 95 864             191 728           287 592          


Skolmåltider 337 140        Skolmåltider 337 140           674 280           1 011 419       


Försäkringar 4 550            Försäkringar 4 550                9 100                13 650             


Studie- och yrkesvägledning 65 000          Studie- och yrkesvägledning 65 000             130 000           195 000          


Övriga utbetalningar -                  Övriga kostnader -                     -                     -                    


APL-handledning -                  APL-handledning -                     -                     -                    


Finansiella poster Finansiella poster


Räntor -                  Räntor -                     -                     -                    


Amorteringar -                  Avskrivningar


Möbler 19 351             58 054             116 108          


Datorer 248 161           496 322           744 483          


Telefon, kopiator mm 23 954             47 908             71 861             


Summa utbetalningar 260 000          7 093 411     Summa kostnader 7 016 005        14 099 597      20 999 415     


Över-/Underskott -                    30 264          Vinst/Förlust 107 670           218 990           585 320          








 Lovveckor/skolår     Nationella prov     Kvalitet 1     Kvalitet 2     Kvalitet 3     Marknad Övergripande     Marknad Öppet hus     HR 1     HR 2     HR 3     HR 4     Ekonomi    


Årshjul LBS läsåret 2016-2017







2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella estetiska programmet med inriktningarna bild och formgivning samt
estetik och media och teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling
samt informations- och medieteknik

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret
2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-postadress:
friskolor@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:1138i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt
med aktuell ansökans diarienummer.

                                                                                    

På Skolinspektionens vägnar

 
 
 
Lana Jawad
Utredare

 

  
 
 

 
Bilaga
Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB

 
 
Kopia till

Ljud & Bildskolan LBS AB
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YTTRANDE 
FÖRSLAG 
Datum Sid 
2018-03-22 Dnr BUN-2018-036 1 (7) 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro 
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se  SE212000029001 1 31 70-6 

 

 
Skolinspektionen 
Registrator 
Box 23069 
104 35 Stockholm 

 
 
 
 
Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i 
Uppsala kommun 
 
Ert dnr: 32-2018:1138 
 
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Uppsala kommun från och med läsåret 2019/20. 
 
Yttrandet avser nedanstående utbildningar: 
 
Nationellt program   
Estetiska programmet - Bild och formgivning 
 
 
 
Sammanfattande bedömning 
 
Vi bedömer att ovanstående program är tillgodosett av Bruksgymnasiet i 
Östhammars kommun samt att den redan i stor omfattning erbjuds i regionen. 
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om fristående 
gymnasieskolor där den enskilda skolan kan antas utgöra en marginell 
påverkan för det kommunala skolväsendet. Utbudet av gymnasieprogram i 
regionen är dock stort, och sammantaget kan den överetablering av 
fristående skolor som nu finns i närområdet påverka kommunens förmåga 
att bedriva gymnasieskola i egen regi framöver. 
 
Därför vill vi uppmana Skolinspektionen att vid prövning av ansökningarna 
göra en samlad bedömning av utbudet i regionen. 
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Elevunderlag i kommunen de kommande åren 
 
Antalet elever som slutar årskurs 9 i Östhammars kommun kommer troligen 
att öka något de kommande åren, från 210 till knappt 240 elever (bilaga 2). 
Östhammars kommun har tidigare haft ett elevantal på 325-350 elever per 
årskull. 
 
Mot bakgrund av att ungefär 46 procent av eleverna folkbokförda i 
kommunen preliminärt sökt till den egna gymnasieskolan innebär detta att 
det totala elevantalet vid Bruksgymnasiet kommer att uppgå till 
uppskattningsvis 330-350 elever (inklusive språkintroduktion), vilket 
naturligtvis gör det svårt att erbjuda ett brett urval av utbildningsvägar. 
 
Inom kommunen finns också Forsmarks skola med Östhammars kommun 
som huvudman. Inför läsåret 2018/19 har det inte varit möjligt att söka till 
Forsmarks skola. Vidare finns i kommunen en fristående gymnasieskola, 
Wilhelm Haglunds Gymnasium.  
 
I bilaga 3 framgår antalet elever i gymnasieskolan fördelat på de olika 
programmen. 
 
 
Samverkansavtal  
 
Östhammars kommun har samverkansavtal med Uppsala respektive Tierps 
kommuner. Samverkansavtalen omfattar för Östhammars del ett antal 
program och/eller inriktningar som kommunen inte själv erbjuder. Syftet har 
varit att ge kommunens ungdomar ett så brett utbildningsutbud som möjligt. 
 
 
Organisation av gymnasieskolan 2018/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober 2017 ett inriktningsbeslut 
om gymnasieskolans organisation läsåret 2018/19. De nationella program 
och inriktningar som kommunen avser att erbjuda framgår av bilaga 1. 
 
Hur många platser per inriktning som kommunen avser att erbjuda är ännu 
inte fastställt, men med tanke på det prognosticerade elevantalet kommer 
antalet platser i genomsnitt att ligga på 6-22 platser per program och 
inriktning. 
 
 
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
 
Ett lågt elevantal, dels på grund av demografin, dels på grund av att många 
elever väljer skola i annan kommun, leder till att kostnaden per elev i den 
egna verksamheten är hög (inklusive lokalkostnader). Särskilt påtagligt blir 
detta vad gäller lokalkostnaden per elev. Redan i dag brottas kommunen – i 
likhet med många andra kommuner i Sverige- med en överkapacitet på 
lokaler inom skolverksamheten, en överkapacitet som är svår att anpassa till 
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rådande elevantal.  Detta innebär också med nuvarande lagstiftning att 
kommunens kostnader för bidrag till fristående verksamhet ökar. 
 
En ytterligare effekt av ett lågt elevantal som får såväl ekonomiska som 
pedagogiska konsekvenser är att undervisningsgrupperna blir alltför små för 
att kunna bedriva undervisningen effektivt. Det blir också svårare att 
rekrytera personal då det ofta inte är möjligt att erbjuda hela tjänster. 
 
En nyetablering av fristående gymnasieskolor och/eller utbyggnad av 
befintlig fristående verksamhet kan naturligtvis leda till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett. I vilken mån en ny fristående gymnasieskola 
skapar ytterligare överkapacitet eller leder till att fler elever får sitt 
förstahandsval tillgodosett är dock svårt att bedöma i varje enskilt fall.  
 
Östhammars kommun berörs av ett flertal förfrågningar om gymnasiala 
friskolor där den enskilda fristående gymnasieskolan kan antas utgöra en 
marginell påverkan på det kommunala skolväsendet. Det finns dock redan i 
dag en överkapacitet i regionen, och sammantaget kan detta på sikt påverka 
kommunens förmåga att bedriva egen gymnasieverksamhet. För en kommun 
med Östhammars geografiska läge och storlek kan det innebära en kraftigt 
försämrad service för många av kommunens ungdomar, med långa restider 
och/eller att fler elever tvingas till inackordering.  
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Bilaga 1 
 
 
Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet för läsåret 2018/19:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande Antal 
platser 

Estetiska, inriktning bild 8 
Estetiska, inriktning musik 8 
Estetiska, inriktning teater 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap 8 
Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap och samhälle 8 
Samhällsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap 16 
Samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap 16 
Ekonomi, inriktning ekonomi 32 
Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap 16 
Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram Antal 
platser 

El- och energi, inriktning automation, dator- och 
kommunikationsteknik, elteknik 16 

Fordons- och transport, inriktning personbil 16 
Handels- och administration, inriktning handel och service 24 
Restaurang- och livsmedel, inriktning kök och servering 16 
Vård- och omsorg 24 
Summa 96 
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Bilaga 2 

 
 
Elevunderlag 
 
 
 ht 18 ht19 ht20 ht21 ht 22 ht 23 
Åldersgruppen 16-18 år 659 659 658 679 710 728 

Antal 9:or som slutar grsk 
och kan börja gymnasiet 

210 216 219 223 243 236 

 
 

Gymnasievalets första sökomgång till höstterminen 2018 visar att ungefär 46 
procent av eleverna i Östhammars kommun sökt ett program på Bruksgymnasiet 
som sitt förstahandsval.  
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Bilaga 3 
 
 
Antal elever i gymnasieskolan 2018 
 

Antal elever på Bruksgymnasiet Årskurs  
Program 1 2 3 4* Total 
El- och energiprogrammet (EE) 14 16 23  53 
Estetiska programmet (ES) 8 6 4 - 18 
Fordons- och transportprogrammet (FT) 5 3 7 - 15 
Ekonomiprogrammet 0 6 8 - 14 
Handels- och administrationsprogrammet (HA) 8 9 7 - 24 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 3 12 3 - 18 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 6 3 7 - 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 16 13 4 1 34 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 5 3 5 - 13 
Individuellt alternativ 20 7 6 - 33 
Preparandutbildning 11 - - - 11 
Programinriktat individuellt val mot FT 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot HA 1 1 - - 2 
Programinriktat individuellt val mot RL 2 - - - 2 
Programinriktat individuellt val mot VO 1 2 - - 3 
Språkintroduktion 43 - - - 43 
Yrkesintroduktion, mot FT 1 4 1 - 6 
Yrkesintroduktion, mot HA 1 1 - - 2 
Yrkesintroduktion, mot RL 1 1 1 - 3 
Yrkesintroduktion, mot VO 4 - - - 4 
Summa 151 88 76 1 316 

*Elever med ”rester” 
 
 
 
 
 

Antal elever på Forsmarks skola Årskurs  
Program 1 2 3 4 Total 
Naturvetenskapsprogrammet 8 6 9 - 23 
Teknikprogrammet 9 10 18 7 44 
Summa 17 16 27 7 67 

 
 
Antal elever på Wilhelm Haglunds gymnasium Årskurs 
Program 1 2 3 Total 
Industri 15 25 18 58 
Summa 15 25 18 58 
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Kontaktuppgifter till gymnasieantagningen i Uppsala 
 
Information gällande antagning av gymnasieelever från Östhammars kommun 
sköts av gymnasieantagningen i Uppsala. 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Uppsala kommun 
Gymnasieantagningen 
753 75 Uppsala 
 
Telefon:  018-727 20 50, vardag 09.00-11.00 
Fax: 018-727 23 18 
 
www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning 
 
  
 

http://www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/gymnasium/gymnasieintagning


Remiss 
Berörda kommuner 

2018-02-28 
1 (2) 

Dnr 32-2018:1150 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

Remiss från Skolinspektionen 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid JENSEN 

gymnasium Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 

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

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under 

maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik 

till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av 

konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 

pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 

planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 

om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

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

etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren

(år 2018-2023).

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i

kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella teknikprogrammet med inriktningen informations- och

medieteknik 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program

och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor

i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret

2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.
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Skolinspektionen Remiss 
2018-02-28 

2 (2) 
Dnr 32-2018:1150 

  

 

 

  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 

beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-

postadress: friskolor@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:1150 i yttrandet. Avser yttrandet flera 

ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje 

yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  

  

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

 

Susanna Lindström 

Utredare 

 

  

 

 

 

Bilaga 

Ansökan från JENSEN education college AB 

 

 

Kopia till 

JENSEN education college AB 

  

 



 

YTTRANDE 
FÖRSLAG 
Datum Sid 
2018-03-22 Dnr BUN-2018-036 1 (1) 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro 
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se  SE212000029001 1 31 70-6 

 

 
Skolinspektionen 
Registrator 
Box 23069 
104 35 Stockholm 

 
 
 
 
Ansökan från JENSEN education college AB om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i 
Uppsala kommun 
 
Ert dnr: 32-2018:1150 
 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Uppsala kommun från och med läsåret 2019/20. 
 
 
Den inriktning som JENSEN education college AB vill starta erbjuds inte 
som sökbart val i Östhammars kommun. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan från 
JENSEN education college AB. 



Från: Kommunen
Till: Barn-o.utb nämnden
Ärende: VB: Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:900 Ansökan från ThorenGruppen AB
Datum: den 27 februari 2018 16:14:10
Bilagor: Ansökan 2018-900.pdf

Registreringsbevis TG.pdf
Fullmakt TG 2018.pdf
Sammanställning YG Uppsala HT och BF.xlsx
ÅR TG 170630.pdf
Utbildningskontrakt lärling exempel utan bilaga - bilaga bifogad under avsnitt skicka in.docx
Beslut Skolverket handledarutbildning 141106.pdf
Bilaga kursmoment VO.pdf
YG Uppsala frågeformulär mässa BF ped arb.docx
YG Uppsala frågeformulär mässa HT ho konf.docx
ny fullmakt TG 2018.pdf

Från: Matilda Pedersen [mailto:matilda.pedersen@skolinspektionen.se] 
Skickat: den 27 februari 2018 14:56
Till: uppsala.kommun@uppsala.se; kommunstyrelsekontor@enkoping.se; information@heby.se;
kommun@habo.se; knivsta@knivsta.se; kontaktcenter@norrtalje.se; kommunstyrelsen@tierp.se;
Kommunen
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:900 Ansökan från ThorenGruppen AB

Remiss från Skolinspektionen
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under
maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik
till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen
bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses
cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har
samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år
2018-2023).

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående


gymnasieskola
Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till friskolor@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 


Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2019


Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uppsala kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
ThorenGruppen AB


Organisationsnummer/personnummer
556613‐9290


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Yrkesgymnasiet Uppsala


 
 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) ThorenGruppen AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556613‐9290


Utdelningsadress Järnvägsallén 24


Postnummer 903 28


Ort Umeå


 


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


 
Lägg till bilaga


 


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


‐







 


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


Kontaktperson Christina Rosenqvist


E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se


Telefon arbetet 0730251546


Mobil 0730251546


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Yrkesgymnasiet Uppsala


Skolenhetens adress Bergsbrunnagatan 11


Postnummer 753 23


Ort Uppsala


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


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


 


1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.


49872493


 


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


Det nya namnet anges här.


 


1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet


Inriktning Husbyggnad


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 4 3 17


Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet


Inriktning Måleri


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 2 2 10


Nationellt program Vvs‐ och fastighetsprogrammet


Inriktning Vvs


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 9 6 8 23


Nationellt program Fordons‐ och transportprogrammet


Inriktning Personbil


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 5 6 23


Nationellt program Hantverksprogrammet                                


Inriktning Frisör            


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 11 4 3 18







Nationellt program Industritekniska programmet


Inriktning Svetsteknik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 3 2 2 7


Nationellt program Vård‐ och omsorgsprogrammet


Inriktning Inriktningar saknas


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


Nationellt program


Inriktning


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0


Infoga program
 


Totalt antal elever vid skolenheten 123
 


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


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


 
 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


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


Inriktning Pedagogiskt arbete


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6


Läsår 2 6 6 12


Läsår 3 6 6 6 18


Fullt utbyggd
verksamhet


6 6 6 18


Nationellt program Hotell‐ och turismprogrammet


Inriktning Hotell och konferens


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6


Läsår 2 6 6 12


Läsår 3 6 6 6 18


Fullt utbyggd
verksamhet


6 6 6 18


Infoga program







  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


12 12 12 36


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2021


 
 


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


Elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning via intresseanmälningar på Uppsalas gymnasiemässa 
14 november 2017. Metoden är vald då den visar på ett direkt riktat intresse för för de utbildningar vi önskar 
starta på skolan till hösten 2019. Därmed ämnar vi inte generalisera svaren till populationen utan visa på ett 
faktiskt intresse för utbildningarna. Elever som har passerat i mässlokalen har varit de vi tillfrågat. Om det 
önskas kan vi vid behov redovisa de ifyllda formulären där vi noterat ner elevens kontaktuppgifter . 
Eleverna/vårdnadshavarna har fått information på mässan om att skolan har som ambition att starta dessa 
nya utbildningar/program till hösten 2019 på den befintliga skolan, vilket även framgår av frågeformuläret 
som är bifogat under avsnittet "skicka in". Vid samma informationstillfälle får de även veta att skolan är en 
fristående gymnasieskola. Frågorna som ställdes framgår av formuläret där syftet var att undersöka ett 
direkt, riktat intresse för de utbildningar vi har som ambition att starta till hösten 2019 och som framgår av 
denna ansökan. 
Vid frågetillfället var det 40 st elever som visade ett riktat intresse för Barn och Fritidsprogrammet med 
inriktning Pedagogiskt arbete vid Yrkesgymnasiet i Uppsala samt 54 st elever som visat riktat intresse för 
Hotell och Turismprogrammet med inriktning Hotell och konferens.
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3. Ekonomi
 


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


Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av Skolverket.
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet. I 
de fall vi bedriver APL‐utbildning vill vi uppmärksamma att poster för dessa kostnader finns i separat post i 
budgeten (APL‐handledning) men främst ligger kostnaden för administration, uppföljning, handledning och 
övrigt kvalitetsarbete gällande detta inbakade i rymliga lärartjänster för yrkeslärarna där delar av detta 
uppdrag ingår samt även extra APL‐tjänst som redovisas delvis genom post i budget som heter Studie och 
yrkesvägledning. Dessa tjänster kombineras oftast. På befintliga skolor finns redan dessa tjänster på plats 
och utökas efter behovet av nya APL‐platser och elever. Då utökningen är av det mindre slaget så räknar vi 
även med att befintlig skolledare kommer täcka utökningens behov, däremot utökas administrationen något.
Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen. Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs
12 elever år 1, därefter ytterligare 12 per år, år 2 och 3. Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 36 







elever. 


 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns.
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.


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


Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser 
bidragsbeloppen för 2017. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna rapporterat 
in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen i fråga som finns i kommunen. Om programmet har 
saknats i kommunen har riksprislistan använts.


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


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


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


 







3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 12 (endast … 24 (endast … 36 (endast …


Antal lärare 1.1 2.2 3.3


 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag
gymnasieskola


1009482 Kommunalt bidrag
gymnasieskola


1009482 2018964 3028446


Lån Övriga intäkter


Aktieägartillskott/
ägartillskott


       


Finansiering med egna
medel


       


Annan finansiering        


Övriga inbetalningar        


Summa inbetalningar 1009482 Summa intäkter 1009482 2018964 3028446


           


Utbetalningar   Kostnader      


Personal   Personal      


    Skolledning     Skolledning


    Lärare
gymnasieskola


496800     Lärare
gymnasieskola


496800 993600 1490400


    Övrig personal     Övrig personal


    Administration 25000     Administration 25000 37500 50000


    Rekrytering 25000     Rekrytering 25000 25000 25000


    Fortbildning 7452     Fortbildning 7452 14904 22356


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad     Lokalkostnad


    Kostnader för
    speciallokaler


50000     Kostnader för
    speciallokaler


50000 100000 150000


    Möbler        


    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


    Telefon, kopiator mm        


Läromedel   Läromedel      


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


65100     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)


65100 130200 195300


    Datorer 20400          


Övrigt   Övrigt      


    Info och annonsering     Info och
annonsering


    Elevhälsa 49680     Elevhälsa 49680 99360 149040


    Skolmåltider 84000     Skolmåltider 84000 168000 252000


    Försäkringar 1200     Försäkringar 1200 2400 3600


    Studie‐ och
    yrkesvägledning


11040     Studie‐ och
    yrkesvägledning


11040 22080 33120


    APL‐handledning 6000     APL‐handledning 6000 12000 18000


    Övriga utbetalningar 8400     Övriga kostnader 8400 16800 25200


Finansiella poster   Finansiella poster      


    Räntor     Räntor


    Amorteringar Avskrivningar      


        Möbler


        Datorer 20400 40800 61200







        Telefon, kopiator
mm


Summa utbetalningar 850072 Summa kostnader 850072 1662644 2475216


Över/underskott 159410 Vinst/förlust 159410 356320 553230
 


 


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


 
 


4. Lokaler
4.1 Lokaler


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


Lokalerna behöver inte förändras i någon större mån till följd av den tilltänkta utökningen. Det är snarare
utbildningsmaterial/utrustning som behövs investeras i vilket finns med i utökningens budget. Ytan för
utökningen i m2 är därmed försumbar och ryms inom befintliga lokaler. Programmen som söks kräver inga 
större förändringar i de befintliga lokalerna alltså utan använder ledig kapacitet samt det 
utbildningsmaterial som krävs. 


 


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


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


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen


Idrott och hälsa
Inom YG bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför skolenheten under ca 
50% av undervisningen. Dessa hyrs idag i en specifik hall, men även utspritt på olika idrottsanläggningar, 
såsom badmintonhall, simhall, skridskobana, bowlinghall osv. I genomsnitt räknar vi med ett avstånd för 
dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km.Utökningen omfattas av samma avtal som den befintliga skolan 
har idag. Undervisningen i de externa lokalerna för idrott och hälsa regleras som övrig undervisning av 
schemaläggningen och organiseras ihop med anställd lärare för idrott och hälsa och följer ämnesplanen. 


Naturvetenskapliga ämnen
ej aktuellt för utökning


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
För de sökta programmen är det främst en utrustningsfråga och tillgång till ledig kapacitet som finns i de 
befintliga lokalerna som behövs. Inga speciallokaler krävs för de sökta programmen dock adekvat 
utbildningsmaterial vilket kommer införskaffas. 


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor


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


 


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


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


 


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







 
 


Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


2 1.1 4 2.2 5 3.3 5 3.3


Antal elever per lärare, läsår 1 10.909090909090908
Antal elever per lärare, läsår 2 10.909090909090908
Antal elever per lärare, läsår 3 10.90909090909091
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 10.90909090909091
 


Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


14 12.15 16 13.25 17 14.35 17 14.35
 


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


 
 


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


 
 


6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.
Årskurs 1


 


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


Barn‐ och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 60


Hotell‐ och turismprogrammet Hotell och konferens 60


Infoga program


 
 


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


Yrkesgymnasiet arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra och säkerställa det arbetsplatsförlagda
lärandet: * Ett lokalt programråd skapas var som till huvuduppgift har att kvalitetssäkra det 
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser 
*Handledarutbildning *Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationen i fråga om innehåll och 
upplägg av det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller 
uppföljning och  betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet. Yrkesgymnasiet ansvarar både för 
anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen.           Inom 
Yrkesgymnasiet arbetar vi allmänt efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐platser, 
detta gäller även utökningar av program på befintliga orter: 1. Kontakter med yrkesnämnder och branschen 
2. Större nationella företag som vi har samarbete med uppvaktas på orten där vi söker utökningen 3. De 
företag vi sedan tidigare samarbetet med inom vuxenutbildning/ arbetsmarknadsutbildning kontaktas för att 
stämma av intresse gällande APL. 4. Informationsutskick till företag inom respektive utbildningsområde 5. 
Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde 6. Besök hos utvalda företag/företag 
som visat intresse inom respektive utbildningsområde.                                                                                                                                 







Yrkesgymnasiet jobbar systematiskt med kvalitetssäkring av APL‐platser. Varje skola har en APL‐samordnare 
som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former.
Både att se till att tillgången på APL‐platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer 
allmän nivå så att det arbetet fungerar på skolan. Denna person samarbetar också tätt med yrkeslärarna. När 
det gäller utökningar av program så har de befintliga skolorna redan APL‐samordnare anställda som under 
hösten läsåret innan programutökningen eventuellt startar arbetar med att ta fram avtal på APL‐platser på 
de program utökningen gäller. ThorenGruppen har också redan i ansökningsläget sett till att varje skolas 
rektor eller APL‐samordnare har varit kontakt med de branschorganisationer som motsvarar 
deprogram/utökningar som sökts.


 


 


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


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


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


Yrkesgymnasiet har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har nödvändiga
kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt formulär där 
exempelvis frågorna är följande:                                                                                                 Yrkesgymnasiets 
lärlingsmodell * Härmed intygas att ovanstående
handledare förstår yrkesgymnasiets lärlingsmodell och vad detta innebär. Mer än 50 % av kurserna läses ute 
på ett företag tillsammans med handledare. o Ja, jag/vi förstår lärlingsmodellen o Nej, jag önskar mer
information o Ja, men jag önskar mer information                                                                                 Pedagogiskt 
ansvar* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår den pedagogiska betydelsen av 
handledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att vara insatt i vilka mål som eleven ska uppfylla på APL‐
platsen samt att hjälpa eleven att reflektera över sitt lärande och att finnas behjälplig för yrkesläraren 
gällande betygssättning. o Ja, jag/vi förstår det pedagogiska ansvaret o Nej, jag/vi önskar mer information o 
Ja, men jag/vi önskar mer information                                                                                           
Handledningens fem steg* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår handledningens fem steg och 
vad dessa innebär. Förberedelse, Lär känna din lärling, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt 
aktivitet o Ja, jag/vi förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi 
önskar mer information.                                                                                                                               I samma 
formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes kompetens för
uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att handleda
lärlingar. Skolan granskar varje handledares kompetens, vid osäkerhet tar skolan kontakt med handledare
och ett eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en handledarutbildning för att få
nödvändig kunskap om rollen som handledare. Bifogat under avsnittet för "skicka in" ser ni vårt intyg från
skolverket där vår handledarutbildning blivit godkänd. Antingen så går företagen vår godkända plus
skolverkets handledarintroduktion eller bara skolverkets digitala. Alla YG skolor väljer dock att ha en
fördjupning av egen och det är den som skolverkets beslut grundar sig på.
Önskas mer dokumentering kring upplägg och stödmaterial kring handledarutbildningen så finns det att
tillgå. Intyget från Skolverket är bifogat under avsnittet "skicka in".


 


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


Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett rättssäkert
betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås på under den arbetsförlagda utbildningen.
För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och
utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med
yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom
kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att eleverna 
fyller i loggböckerna kan skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor, det här innebär även att 
loggböckerna tar olika former beroende på ämne och yrkesprogrammets olika förutsättningar. På
Thorengruppens intranät under fliken APL‐utveckling har alla skolor sin egen sida. Där finns allt som används 
idag från APL statusfiler till blanketter och loggarna som lärarna skriver vid varje besök. En loggbok kan 
bestå av text, bild, ljud ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det yrkeslärarna att 
säkerställa att de får tillgång till den information som krävs för att bedöma elevers insats mellan besöken. Vi 
som huvudman säkerställer detta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar och tydliga förfaranden 
då rektorerna anställer nya yrkeslärare. Vi har förutom detta också tjänster som bygger på och tillåter att 
lärarna skall besöka sina elevers APL platser samt att tid finns för dokumentation såväl före, under och efter 
besöket.
Rektors uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp att såväl besök sker som att relevant
innehåll diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök tillsammans med yrkeslärarna och utför
därmed på systematisk basis också stickprovskontroller av loggböckerna. Yrkesgymnasiet använder sin
lärplattform Progress, ett digitalt och tydligt stöd till allt vad som berör elevernas APL så som närvaro,
moment ute och inne på skolan, bedömningsmatriser av moment som handledaren utför osv. Hela vår APL
pärm är genom detta digitaliserad vilket underlättar och ökar rättssäkerheten för samtliga elever. Progress är 
tillgänglig för både läraren, eleverna och föräldrarna så att de ständigt kan se elevens progression. I Progress 
kan vi som huvudman också följa och dra ut relevant information skola för skola eller för verksamheten som 
helhet. Ansvarig för betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder han handledaren och 
de metoder som vi beskrivit ovan. Eleverna informeras om det centrala innehållet vid ett flertal tillfällen, man 







går igenom dessa vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i sitt kontrakt. Eleven, läraren och 
handledaren diskuterar vilket innehåll som företaget kan erbjuda under den nästkommande perioden med 
vårt kontrakt som utgångspunkt. Kursmoment inom APL utgörs av kursmål inom karaktärsämnen.
Betygssättningen inom APL sker genom en skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig lärare 
som utgått från kursplanens mål och krav. Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet och fyller i 
detta i bedömningsmatrisen. Matrisen fylls på med information allteftersom eleven utvecklar sina färdigheter.
Kontinuerligt under elevens APL diskuteras betygsmatriser mellan lärare, handledare och elev. Betyget som
eleven erhåller för respektive moment baseras således på en kombination av betygsmatriser och 
kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev där kursmål och arbetsinsats diskuteras. Läraren 
genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök, i genomsnitt var tionde APL‐dag. Det är alltid läraren som 
sätter betygen i kurserna enligt författningen. Betygsmatriser samt beskrivning i utbildningskontraktet mellan 
företag, elev och skola gör att handledare, elev och lärare alltid har en gemensam förståelse för vilka kursmål 
som eleven ska nå varje APL‐vecka. Kontrakten är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål 
som genomförs på skolan respektive på företaget inom samtliga program.


 


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


Bifogat är ett exempel på utbildningskontrakt. Då dokumentet inkl. bilaga för kursmoment blev för stort att 
bifoga här är bilagan för kursmoment bifogad under avsnitt "skicka in".


Lägg till bilaga


 
 


 


7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


se bilagor under "skicka in"


 


7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Org.nummer: 556613-9290


Firma: ThorenGruppen AB


Adress:
Baggböle 115
905 92 UMEÅ


Säte: Västerbottens län, Umeå kommun


Registreringslän:


Anmärkning:


                                                                                
                                                                                
Detta är ett privat aktiebolag.                                                 
                                                                                
BILDAT DATUM                                                                    
2001-08-07                                                                      
                                                                                
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL                                                 
                                                                                
Aktiekapital:         100.000 SEK                                               
Lägst.......:         100.000 SEK                                               
Högst.......:         400.000 SEK                                               
                                                                                
Antal aktier:          10.000                                                   
Lägst.......:          10.000                                                   
Högst.......:          40.000                                                   
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR                                         
751216-9256 Thorén, Raja Rolf, Kungsgårdsvägen 3, 903 55 UMEÅ                   
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
760901-8556 Bern, Pär Erik, Sockenvägen 9 Lgh 1002, 903 62 UMEÅ                 
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
750117-0166 Bildt Grape, Catharina K I, Hässlingby Gård 1,                      
            137 95 ÖSTERHANINGE                                                 
780201-8965 Bjuhr, Elin Maria, Skiftesvägen 24, 903 54 UMEÅ                     
680608-9303 Broberg, Marie Charlotte, Tussilagostigen 5 A,                      
            125 53 ÄLVSJÖ                                                       
650421-1696 Haglund, Jan Christer, Sunnerdahlsvägen 26, 167 62 BROMMA           
581102-7159 Troedson, Troed Oscar Albert, Jens Mogens väg 9,                    
            241 35 ESLÖV                                                        
                                                                                
EXTERN(A) VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR(ER)                                       
751027-1435 Marklund, Hans Anders Mikael, Symfonivägen 20, 903 64 UMEÅ          
640426-9075 Rönnqvist, Ola Arendt Mauritz, Lövholmsvägen 62,                    
            941 39 PITEÅ                                                        
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REVISOR(ER)                                                                     
556271-5309 Deloitte AB, Box 5, 901 02 UMEÅ                                     
            Representeras av: 670822-7811                                       
                                                                                
HUVUDANSVARIG REVISOR                                                           
670822-7811 Rinzén, Anders Jakob, Box 5, 901 02 UMEÅ                            
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas två i förening av                                                
       ledamöterna                                                              
Firman tecknas var för sig av                                                   
       Marklund, Hans Anders Mikael                                             
       Rönnqvist, Ola Arendt Mauritz                                            
       Thorén, Raja Rolf                                                        
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter                         
med högst 5 suppleanter.                                                        
                                                                                
BOLAGSORDNING                                                                   
Datum för senaste ändringen: 2017-03-31                                         
                                                                                
FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN                                  
Hembudsförbehåll                                                                
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Bolagets huvudsakliga verksamhet ska bestå av kompetens-                        
utveckling.                                                                     
Kompetensutveckling innefattar utbildning på förskole-                          
grundskole-, gymnasial- och vuxennivå samt företags-                            
utbildningar samt därmed förenlig verksamhet.                                   
Bolaget ska dessutom arbeta med satsningar inom sport och                       
idrott inom skolans värld men även riktat mot samhället i                       
stort.                                                                          
                                                                                
RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0701 - 0630                                                                     
                                                                                
KALLELSE                                                                        
Kallelse sker genom e-post.                                                     
                                                                                
BIFIRMA                                                                         
Thoren Sports Academy                                                           
VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser satsningar inom sport och                 
idrott inom skolans värld men även riktat mot samhället i stort.                
                                                                                
FIRMAHISTORIK                                                                   
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Blad1

		Sammanställning svar YG Uppsala HT och (BF)

				JA

		Skulle du kunna tänka dig att söka till/välja Hotell och		54 st

		Turismprogrammet med inriktning Hotell och konferens på

		Yrkesgymnasiet Uppsala om det erbjöds på skolan från 

		hösten 2019?

				JA

		Skulle du kunna tänka dig att söka till/välja Barn och		40 st

		Fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt arbete på 

		Yrkesgymnasiet Uppsala om det erbjöds på skolan från 

		hösten 2019?



























































































































































		

     		 



Utbildningskontrakt 

Gymnasial lärlingsutbildning 

1. Parter och kontaktpersoner

1.1. Skolhuvudman

Thorengruppen AB, 556613-9290, hädanefter benämnt som ”Yrkesgymnasiet”



Kontaktperson/lärare: 

Namn på yrkeslärare

Telefonnummer och mail till yrkeslärare



1.2. Företag

Företagsets/verksamhetsns namn, organisationsnummer, adress och postnummer, hädanefter benämnt som ”företag”



Kontaktperson/Handledare:

Namn på handledare

Telefonnummer samt mail handledare	



1.3.   Elev

Elevens namn, elevens personnummer, på Vård- och omsorgs-programmet - Undersköterska, Yrkesgymnasiet ORTtelefonnummer och mail till elev, hädanefter benämnt som ”elev” 

Mellan parterna har följande utbildningskontrakt ingåtts. 

Till detta utbildningskontrakt finns en bilaga som reglerar punkten 4. Bilagan utgör en viktig del av utbildningskontraktet.

2. avtalsperiod och uppsägning

Avtalet är giltigt fr o m stratdatum tom slutdatum. Avtalet förnyas enligt överenskommelse.

Om problem uppstår skall arbetsplatsen samråda med skolan. Om arbetsplatsen anser att eleven genom olämpligt uppförande eller olämplighet för yrket eller av andra skäl bör förflyttas, skall arbetsplatsen begära sådan förflyttning hos skolan. Handledare och representant för skolan skall dessförinnan ha överlagt om lämpliga åtgärder. Detsamma gäller om arbetsplatsen av organisatoriska eller andra skäl som inte kunnat förutses inte har möjlighet att erbjuda eleven fortsatt arbetsplatsförlagd utbildning. 

3. Bakgrund och syfte

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom Yrkesprogrammen där Eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen som genomförs på arbetsplatsen benämns arbetsförlagt lärande (APL). Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram och är ett alternativ för alla yrkesprogram.

Efter dialog mellan Yrkesgymnasiet och Företaget, har senare nämnt, beslutat sig för att bistå Eleven i dess lärlingsutbildning och tillhandahåller således en plats för APL så att Eleven kan få förutsättningar att genomföra sin utbildning. Detta utbildningskontrakt tar sikte på att reglera parternas åtaganden med anledning av detta.

4. Mål och innehåll

Utbildningen följer kursplaner för gymnasieskolans nationella kursplaner. Minst 50 % av utbildningen ska vara arbetsförlagd. I kontraktets bilaga avgränsas vilka mål som utförs på arbetsplatsen och de som görs på skolan. Vissa nås både genom skola och Företag.

5. Handledare och företag

En stor del av Elevens lärande sker på arbetsplatsen under handledares ledning. Handledaren ska ha nödvändig kunskap och erfarenhet och i övrigt bedömas lämplig för uppdraget. 

Handledaren lägger i samarbete med läraren (skolans representant/samordnare/yrkeslärare) upp utbildningen på arbetsplatsen, handleder Eleven, för loggbok tillsammans med Eleven och lämnar skriftligt underlag för bedömning och närvaro. Läraren (Yrkesgymnasiet) bistår med eventuell teoretisk utbildning. Företagets handledare deltar i handledarutbildning anordnad av skolan. Företaget/handledaren får inte lämna ut information som kan vara till nackdel för Eleven. 

6. Arbetsmiljö & Riskbedömning

Säkerhetsföreskrifter och reglering av arbetsmiljöfrågor

Det direkta skyddsansvaret för eleven ligger på företaget/verksamheten. Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) gäller för elev som inte fyllt 18 år. Utöver detta skall arbetsplatsen följa AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsplatsen skall vid introduktion informera eleven om säkerhetsföreskrifter och risker i arbetet. 

· Tillämpar arbetsplatsen rökfri arbetstid gäller detta även för eleven. 

· Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller även under APL. 

Överenskommelse om arbetsmiljöfrågor

Krav på APL-företaget/verksamheten

· Företaget/verksamheten ska följa AFS:2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta utifrån en arbetsmiljöpolicy, alternativt arbetsmiljörutiner

· Företaget/verksamheten ska följa AFS:2012:3 Minderårigas arbetsmiljö

· Företaget/verksamheten ska genomföra regelbundna skyddsronder och riskbedömningar av verksamheten (gäller företag med mer än fem anställda)

· Företaget/verksamheten ska ge ett seriöst intryck och har sådan ordning att det kan bedrivas ett säkert arbetsmiljöarbete





Krav på utsedd handledare på företaget/verksamheten:

· Handledaren har relevant utbildning och god kännedom om arbetet/arbetsplatsen

· Handledaren har kännedom om de risker som finns på arbetsplatsen

· Handledaren har tillräckligt med tid avsatt för att fullgöra uppgiften som handledare

· Handledaren har klart för sig vilket arbetsmiljöansvar/skyddsansvar som åligger handledaren/företaget/verksamheten under APL-perioden

Ansvar och ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Skolan arbetsmiljöansvar:

· Säkerställa att APL-företaget uppfyller kraven (se kravlista ovan)

· Informera handledaren på företaget/verksamheten om elevens kunskaps- och färdighetsnivå

· Har anmälningsansvaret till arbetsmiljöverket vid tillbud, arbetsskada eller olycka

APL-företagets/verksamhetens arbetsmiljöansvar:

· Se till att eleven under hela sin APLperiod får tillräcklig introduktion och handledning för att kunna utföra ett säkert arbete

· Se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av lämplig person

· Se till att handledaren har tillräcklig tid och kunskap för att fullgöra uppgiften

· Se till att eventuella tillbud, arbetsskada eller olycka som berör eleven rapporteras till ansvarig lärare/skola.

· Meddelat skyddsombudet på arbetsplatsen (om sådant finns) om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå.

Skolans och APL-företagets/verksamhetens gemensamma arbetsmiljöansvar:

· Gå igenom vilken personlig skyddsutrustning eleven behöver och vem som tillhandahåller vad

· Gå igenom elevens arbetsuppgifter utifrån elevens kunskaps- och färdighetsnivå

· Gå igenom rutiner vid utsedd handledares frånvaro

· Gå igenom rutiner för rapportering av tillbud, arbetsskada eller olycka till skolan

· Gå igenom kontaktuppgifter (elev, anhöriga, skola)

· Gå igenom elevens arbetstider/schema

· Gå igenom rutiner vid elevens frånvaro

7. Lärare och yrkesgymnasiet

Lärare (skolans representant/samordnare/yrkeslärare) besöker regelbundet Eleven på arbetsplatsen. Läraren följer i samverkan med handledaren elevens kunskapsutveckling och bedömer den enskilda elevens utveckling mot uppsatta mål. Läraren är ansvarig för att rätt betyg sätts.

Yrkesgymnasiet äger rätt att på arbetsplatsen utöva tillsyn av såväl elevens verksamhet som själva arbetsplatsen.





8. Försäkringsskydd

Skolan ansvarar för att Eleven omfattas av ett fullgott försäkringsskydd avseende person- och sakförsäkring samt försäkring om tredje man under utbildningstiden. Detta gäller under förutsättning att skadan inte orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig förstörelse samt att skolan är huvudman för utbildningen och att Eleven inte är anställd av företaget. 

9. Elev

Eleven är inte anställd på företaget och får inte lön. Eleven ska aktivt delta i/utföra moment som krävs för att uppnå målen. Eleven följer sin handledares arbetsschema, för omyndig elev sker detta i enlighet med AFS 2012:3. Eleven ska följa de gällande ordnings och säkerhetsföreskrifterna på arbetsplatsen samt skolans ordningsregler. Eleven omfattas av sekretessbestämmelser som gäller anställda på företaget. 

9.1. Som elev åtar jag mig att:

· Att följa arbetsplatsens tider och gällande ordningsregler samt skolans ordningsregler.

· Att delta aktivt och föra en dialog med handledaren kring mitt lärande.

· Att utföra de uppgifter jag får med noggrannhet.

· Att vara lojal med företaget, vilket innebär att ryktesspridning inte är tillåtet samt att för uppgifter som är företagsspecifika följa tystnadsplikten.

· Vara ärlig och pålitlig. 

· Att sköta dokumentation så som loggbok, blogg eller dylikt, med noggrannhet.

· Att sjukanmäla sig till handledare och skola.

UNDERSKRIFTER

Särskilt om undertecknande från Yrkesgymnasiets sida. Berörd rektor har fullmakt från huvudmannen att underteckna detta utbildningskontrakt.

		Ort och datum:





		Underskrift Yrkesgymnasiet:



		Namnförtydligande Yrkesgymnasiet:



		Underskrift ansvarig på företaget:



		Namnförtydligande företaget:



		Underskrift Elev



		Namnförtydligande Elev:



		Vårdnadshavarens underskrift för omyndig elev:



		Namnförtydligande vårdnadshavaren










Arbetsmiljö & Riskbedömning

Säkerhetsföreskrifter och reglering av arbetsmiljöfrågor

Det direkta skyddsansvaret för eleven ligger på företaget/verksamheten. Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) gäller för elev som inte fyllt 18 år. Utöver detta skall arbetsplatsen följa AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsplatsen skall vid introduktion informera eleven om säkerhetsföreskrifter och risker i arbetet. 

Tillämpar arbetsplatsen rökfri arbetstid gäller detta även för eleven. 

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller även under APL. 

Överenskommelse om arbetsmiljöfrågor

Krav på APL-företaget/verksamheten

· Företaget/verksamheten ska följa AFS:2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta utifrån en arbetsmiljöpolicy, alternativt arbetsmiljörutiner

· Företaget/verksamheten ska följa AFS:2012:3 Minderårigas arbetsmiljö

· Företaget/verksamheten ska genomföra regelbundna skyddsronder och riskbedömningar av verksamheten (gäller företag med mer än fem anställda)

· Företaget/verksamheten ska ge ett seriöst intryck och har sådan ordning att det kan bedrivas ett säkert arbetsmiljöarbete

Krav på utsedd handledare på företaget/verksamheten:

· Handledaren har relevant utbildning och god kännedom om arbetet/arbetsplatsen

· Handledaren har kännedom om de risker som finns på arbetsplatsen

· Handledaren har tillräckligt med tid avsatt för att fullgöra uppgiften som handledare

· Handledaren har klart för sig vilket arbetsmiljöansvar/skyddsansvar som åligger handledaren/företaget/verksamheten under APLperioden

Ansvar och ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Skolan arbetsmiljöansvar:

· Säkerställa att APL-företaget uppfyller kraven (se kravlista ovan)

· Informera handledaren på företaget/verksamheten om elevens kunskaps- och färdighetsnivå

· Har anmälningsansvaret till arbetsmiljöverket vid tillbud, arbetsskada eller olycka


APL-företagets/verksamhetens arbetsmiljöansvar:

· Se till att eleven under hela sin APLperiod får tillräcklig introduktion och handledning för att kunna utföra ett säkert arbete

· Se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av lämplig person

· Se till att handledaren har tillräcklig tid och kunskap för att fullgöra uppgiften

· Se till att eventuella tillbud, arbetsskada eller olycka som berör eleven rapporteras till ansvarig lärare/skola.

· Meddelat skyddsombudet på arbetsplatsen (om sådant finns) om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå.

Skolans och APL-företagets/verksamhetens gemensamma arbetsmiljöansvar:

· Gå igenom vilken personlig skyddsutrustning eleven behöver och vem som tillhandahåller vad

· Gå igenom elevens arbetsuppgifter utifrån elevens kunskaps- och färdighetsnivå

· Gå igenom rutiner vid utsedd handledares frånvaro

· Gå igenom rutiner för rapportering av tillbud, arbetsskada eller olycka till skolan

· Gå igenom kontaktuppgifter (elev, anhöriga, skola)

· Gå igenom elevens arbetstider/schema

· Gå igenom rutiner vid elevens frånvaro



Särskilda anteckningar rörande denna arbetsplats eller specifikt för utbildningen/programmet
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Intresseanmälan Yrkesgymnasiet – Uppsala

Just nu undersöker vi intresset gällande start av ett nytt gymnasieprogram på vår skola Yrkesgymnasiet i Uppsala. Skolan som är en fristående gymnasieskola har fokus på att utbilda fler elever i ett yrke från grunden, där mer än halva utbildningen sker ute på en arbetsplats tillsammans med en erfaren handledare,  dvs en lärlingsutbildning. 
Nu vill vi utöka med programmet Barn och Fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete, där du kan utbilda dig till t ex barnskötare och elevassistent. En utbildning där du lär dig att pedagogiskt leda människor.
Programmet är tänkt att starta på den befintliga skolan Yrkesgymnasiet i Uppsala till hösten 2019.

A ) Skulle du kunna tänka dig, om möjligheten fanns, att söka till/välja Barn och Fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt arbete på Yrkesgymnasiet Uppsala?



Ja



Nej





Tack för din medverkan!



Elevens namn:_________________________________ Går i ÅK:____________

Elevens telefonnummer:_________________________

Elevens epostadress:___________________________________________________________   
(obs uppgifterna ovan kommer inte användas i marknadsföringssyfte utan endast i syfte att undersöka intresset för nya program) 
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Intresseanmälan Yrkesgymnasiet – Uppsala

Just nu undersöker vi intresset gällande start av ett nytt gymnasieprogram på vår skola Yrkesgymnasiet i Uppsala. Skolan som är en fristående gymnasieskola har fokus på att utbilda fler elever i ett yrke från grunden, där mer än halva utbildningen sker ute på en arbetsplats tillsammans med en erfaren handledare, dvs en lärlingsutbildning. 
Nu vill vi utöka med programmet Hotell och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens, där du kan utbilda dig inom hotell och konferens/eventbranschen.
Programmet är tänkt att starta på den befintliga skolan Yrkesgymnasiet i Uppsala till hösten 2019.

A ) Skulle du kunna tänka dig, om möjligheten fanns, att söka till/välja Hotell och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens på Yrkesgymnasiet Uppsala?



Ja



Nej





Tack för din medverkan!



Elevens namn:_________________________________ Går i ÅK:____________

Elevens telefonnummer:_________________________

Elevens epostadress:___________________________________________________________   
(obs uppgifterna ovan kommer inte användas i marknadsföringssyfte utan endast i syfte att undersöka intresset för nya program) 
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kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt
arbete och hotel- och turismprogrammet med inriktningen hotell och konferens.

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar
läsåret 2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-postadress:
friskolor@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:900 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara
märkt med aktuell ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Matilda Pedersen
Utredare
Enheten för tillståndsprövning
Skolinspektionen
Telefon: +46 (0)8- 586 08 355
E-post: matilda.pedersen@skolinspektionen.se

Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
www.skolinspektionen.se

Bilaga

Ansökan från ThorenGruppen AB

Kopia till

ThorenGruppen AB

mailto:friskolor@skolinspektionen.se
mailto:matilda.pedersen@skolinspektionen.se
http://www.skolinspektionen.se/


 

YTTRANDE 
FÖRSLAG 
Datum Sid 
2018-03-22 Dnr BUN-2018-036 1 (1) 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro 
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se  SE212000029001 1 31 70-6 

 

 
Skolinspektionen 
Registrator 
Box 23069 
104 35 Stockholm 

 
 
 
 
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman 
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Uppsala 
kommun 
 
Ert dnr: 32-2018:1150 
 
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Uppsala 
kommun från och med läsåret 2019/20. 
 
 
Den program som ThorenGruppen AB vill starta erbjuds inte som sökbart 
val i Östhammars kommun. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan från 
ThorenGruppen AB. 



Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Barn-o.utb nämnden 
Arbetskläder
den 20 mars 2018 14:28:21

Hej, 
Vi som jobbar på skola i de yngre åldrarna i kommunen undrar om vi kan få ytterkläder
från kommunen? Vi är ute så skolgården och jobbar både under raster och lektioner. 
Förskolepersonal i kommunen har jackor där man kan se att det är anställda av
Östhammars kommun. Vore på sin plats att vi också fick det. Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning 
Lärare i åk  
Olandsskolan, Alunda

BUN 2018-04-12 Handling G1

mailto:ida.forsman@edu.osthammar.se
mailto:Barn-o.utb.namnden@osthammar.se
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