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Skolinspektionen diarienummer: 32-2014:966
Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från Nya Designgymnasiet AB.
Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar i åldern 16-18 år kommer att vara relativt konstant de
närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen finns det 1 102 boråsare i årskullen
sextonåringar år 2014 och 1 107 året därefter Från år 2017 förväntas elevantalet öka
något till 1 159 st. Befolkningsutvecklingen för Borås Stad redovisas i bilaga 4. Elever
inom samverkansområdet har rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i en
samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen.
Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl Borås Stads
gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i Borås Stads
gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer kommunens
egna skolor och sökande från andra kommuner.
Nya Designgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering i
Borås för Designgymnasiet Borås med utbildningarna Hantverksprogrammet med
inriktningen Textil design, Teknikprogrammet med inriktningen Design och
produktutveckling samt Estetiska programmet med inriktningen Bild och
formgivning. Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016.
De sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal
som fristående regi.
Om Nya Designgymnasiet AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret
2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och
inriktningarna. Detta kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som de
fristående gymnasieskolorna. För kommunen kan det innebära att anpassningar
behöver göras för att hantera omstrukturering av personal och lokaler som en följd av
reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Besparingskrav och neddragningar
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i kommunens befintliga verksamhet medför kvalitetsförsämringar inom hela den
kommunala gymnasieskolan.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15
Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/15
Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15
Befolkningsprognos 16-åringar 2014-2019
Samverkanskommuner
Sammanställning program och elevantal
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Carin Clevesjö
till:
boras.stad@boras.se, kommunen@bollebygd.se,
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se, markskommun@mark.se,
kommun@tranemo.se, kansliet@svenljunga.se, kommun@ulricehamn.se,
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Göm detaljer
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Bilaga 1 - Bilaga 1_Teknisk beskrivning intresseundersökning DG 2014.pdf

Bilaga 10 - Bilaga 10_Standard ELEVHÄLSA_LÅ1314.pdf

Bilaga 11 - Bilaga 11_Standard SÄRSKILT STÖD_LÅ1314.pdf

Bilaga 12 - Bilaga 12_Kvalitetsrapport 1213_DG HM.PDF

Bilaga 13 - Bilaga 14_Standard KVALITETSARBETE_LÅ1314.pdf

Bilaga 14 - Bilaga 15_Standard ELEVINFLYTANDE_LÅ1314.pdf

Bilaga 15 - Bilaga 17_Standard_LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUND_LÅ1314.pdf

Bilaga 16 - Bilaga 19_Standard för APL_DG.PDF Bilaga 17 - Bilaga 20_Fullmakt_Anna Andersson_DG.PDF

Bilaga 18 - Bilaga 21_Undervisningsutvärdering.pdf Bilaga 19 - Bilaga A_Antagningsstatistik_Borås 2013.pdf

Bilaga 2 - Bilaga 2_Elevprognos_DG Borås_2015.pdf Bilaga 20 - Bilaga 18_Intyg APL DG Borås.pdf

Bilaga 3 - Bilaga 3_RegBevis_NyaDesigngymnasietiNackaAB_130628.pdf

Bilaga 4 - Bilaga 5_Budget DG Borås.pdf Bilaga 5 - Bilaga 6_Intyg ägartillskott DG Borås.pdf

Bilaga 6 - Bilaga 6a_Intyg_Ägartillskott_Årsredovisning_AcadeMediaSupportAB.PDF

Bilaga 7 - Bilaga 6b_Intyg_Ägartillskott_RegBevis_AcadeMediaSupportAB_131014.pdf

Bilaga 8 - Bilaga 8_Typrumsbeskrivning_AcadeMedia_DG.PDF

Bilaga 9 - Bilaga 9_Intyg_Paulson Invest AB_Borås.pdf
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Remiss
Berörda kommuner

2014-02-18
1 (1)
Dnr 32-2014:966

Remiss från Skolinspektionen
Nya Designgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016.
Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma
om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga
negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunens yttrande
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en etablering.
Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som
uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla
förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem‐sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en etablering bör kommunen
till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1.

Befolkningsprognos över kommunens 16‐åringar de kommande 5 åren (år 2014‐2019).

2.

En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som idag erbjuder de i
ansökan sökta programmen och inriktningarna.

3.

Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i kommunen.

4.

Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2014/2015, Om uppgifter
för läsåret 2015/2016 finns tillgängliga bifoga även dessa.

5.

Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att kommunen ska
kunna bedriva en utbildning av god kvalitet.

6.

Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

7.

Inkom med den senaste preliminära antagningsstatistiken för både kommunala och fristående skolor
i kommunen.

Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen ska enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen inte innebär påtagligt
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i
den kommun där utbildningen ska bedrivas.
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2014. Vi kommer att behöva begära
in den slutliga antagningsstatistiken när denna har kommit i juli.
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
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Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.
E‐postadress: friskolor@skolinspektionen.se. Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35
Stockholm.
Vänligen ange 32‐2014:966 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar ska ett yttrande per ansökan märkt
med ansökans diarienummer skickas in.

På Skolinspektionens vägnar

Carin Clevesjö
Utredare

Bilaga
Ansökan från Nya Designgymnasiet AB

Kopia till
Nya Designgymnasiet AB

______________________________________
Carin Clevesjö
Utredare, Enheten för tillståndsprövning
Skolinspektionen
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08‐58 60 85 38
Fax: 08‐58 60 80 10
E‐post: carin.clevesjo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
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Ansökningsid: Gy 2014/40086
I kommun
Borås stad
Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga
skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.
Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos
bland annat UC AB.
Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari
kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående
skola (SKOLFS 2011:154).

När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av
personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att
behandlas med stöd av 10 § e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn,
adress‐ eller e‐postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än
för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något
annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt 27‐28 §§ personuppgiftslagen rätt
till registerutdrag och rättelse av uppgifterna.
Ansökningsid: Gy 2014/40086

1. Huvudmannen och ombud
1.1) Uppgifter om huvudmannen
Sökandens namn (exempel Bolaget AB)
Nya Designgymnasiet AB
Organisationsform
Aktiebolag
Organisationsnummer/personnummer
556932‐0681
Utdelningsadress, postnummer och ort
Box 2546, 40317 GÖTEBORG
Webbadress
www.designgymnasiet.se

Epostadress
anna.andersson@academedia.se
Telefon arbetet Mobil
0722‐003259
0722‐003259

1.2) Bifoga huvudmannens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken
handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor.
registreringsbevis från Bolagsverket.
registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal.
personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F‐skatt.
registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar.
föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer.
trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.
registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande.

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
(2010:800)

1.4) Huvudmannens ombud
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte
av ombud ska en ny fullmakt skickas in.
Ombudets namn
Anna Andersson
Epostadress
anna.andersson@academedia.se

Telefon arbetet Mobil
0722‐003259
0722‐003259

1.5) Fullmakt
Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till
ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor.

1.6) Skolenhetens uppgifter
Skolenhetens namn
Designgymnasiet Borås
Ombudets namn
Anna Andersson
Epostadress
anna.andersson@academedia.se
Webbadress
www.designgymnasiet.se
Telefon arbetet Mobil
0722‐003259
0722‐003259
Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola.

1.7) Utökning av befintlig skolenhet
Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet.
Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet.
{Ja~Nej

1.8) SkolID
Om ansökan avser en utökning, angeSkolIDbestående av 5 siffror.

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

1.10) Byta namn – nya namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här.

1.11) Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
Program

Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort

Välj program
Totalt antal elever vid skolenheten:
Ansökningsid: Gy 2014/40086

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
2.1) Nationella program och inriktning
Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal.

Nationellt program

Inriktning

Hantverksprogrammet

Textil design
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

15

Läsår 2

15

15

Läsår 3

15

15

Åk 3 Totalt
15
30
15

45

Nationellt program

Inriktning

Teknikprogrammet

Design och produktutveckling
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

15

Läsår 2

15

15

Läsår 3

15

15

Nationellt program

Åk 3 Totalt
15

Inriktning

30
15

45

Estetiska programmet

Bild och formgivning
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

15

Läsår 2

15

15

Läsår 3

15

15

Åk 3 Totalt
15
30
15

45

2.2) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet
Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid
utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna.
Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År
Fullt utbyggd verksamhet 45

45

45

135

2017

2.3) Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten
ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. 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. Se avsnitt 16 för bilagor.
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

Se även:Bilaga 1 (teknisk beskrivning intresseundersökning)Bilaga 2 (elevprognos)Bilaga A
(antagningsstatistik)
Ansökningsid: Gy 2014/40086

3. Ekonomi
3.1) Etableringskostnader
Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten.

Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor.
Skolans etableringskostnader är främst kopplade till lokalutveckling de tre första åren, vilka fördelas
på hyreskontraktets längd. Även möbler och grundläggande kontors‐ och lokalutrustning samt inköp
av läromedel, undervisningsutrustning, litteratur och biblioteksystem innebär en särskild kostnad i
samband med skolans etablering och fortlöpande de tre första åren. Beloppen för respektive
kostnadspost redovisas i bilagd budget, bilaga 5, de kostnader som i likviditetsbudgeten överstiger
motsvarande poster i resultatbudget år 1 (t.ex. möbler) representerar de initiala

etableringskostnaderna. För oförutsedda etableringskostnader utanför planerad budget finns
möjlighet till medel i form av ägartillskott (se bilaga 6).

3.2) Bidragsbelopp
Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.

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 2014, 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 tagit höjd för detta, vi räknar endast med 1 % ökning av
bidragsbeloppen trots ett högre inflationsmål medan t.ex. hyran har uppräknats med 2 % årligen.De
aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga 5.

3.3) Årsredovisning
Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller
soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten.
Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för
bilagor.
Årsredovisning finns inte bifogad då verksamheten togs över i början av läsåret 2013/2014 och därför
ännu inte har haft sitt första årsbokslut. Dock bifogas Årsredovisning för ägaren i bilaga 4 samt intyg
om tillskott i bilaga 6.

3.4) Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga
inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är
hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis
caféverksamhet eller frisörverksamhet). 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. Se avsnitt 16 för bilagor.
Tillskottsbeloppet har räknats fram utifrån underskott i likviditetsbudgeten, lagd med utgångspunkt i
de normala kostnader vi har för de sökta utbildningarna vid den redan etablerade skolenheten inom
huvudmannen, samt utifrån ett särskilt etableringsperspektiv de tre första åren. Se bilaga 6 avseende
intyg om finansiellt tillskott.

3.5) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel
Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående
uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor.
Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå
vilket belopp som kan/kommer att lånas ut.

Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som
är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande som visar att medlen finns att tillgå.
Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med
till exempel senaste årsredovisning.

Intyg för Ägartillskott, registreringsbevis och årsredovisning för bolaget finns bifogade i bilaga 3, 4
och 6.

3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget
Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten.
Likviditetsbudget
Inbetalningar

Resultatbudget
Läså
r1

Intäkter

Kommunalt bidrag

Kommunalt bidrag

Lån

Övriga intäkter

Ägartillskott
Finansiering med egna medel

Summa intäkter

Övriga inbetalningar

Kostnader

Summa inbetalningar

Personal

Utbetalningar

Skolledning

Personal

Lärare

Skolledning

Administration

Lärare

Rekrytering

Administration

Fortbildning

Rekrytering

Lokaler/utrustning

Fortbildning

Lokalkostnad

Lokaler/utrustning

Service

Lokalkostnad

Kontorsutrustning

Läså
r1

Läså
r2

Läså
r3

Möbler

Läromedel

Datorer

Litteratur/utrustning/skolbibliot
ek

Service
Kontorsutrustning
Telefon, kopiator mm
Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliot
ek

Programvaror, licenser
Övrigt
Info och annonsering
Elevhälsa
Skolmåltider

Programvaror, licenser

Studieresor

Övrigt

APL‐handledning

Info och annonsering

Försäkringar

Elevhälsa

Studie‐ och yrkesvägledning

Skolmåltider

Finansiella poster

Studieresor

Räntor

APL‐handledning

Avskrivningar

Försäkringar

Möbler

Studie‐ och yrkesvägledning

Datorer

Finansiella poster

Telefon, kopiator mm

Räntor

Summa kostnader

Amorteringar

Vinst/Förlust

Summa utbetalningar
Över‐/underskott

3.7) Resultatutveckling
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera
som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta

Ansökningsid: Gy 2014/40086

4. Lokaler
4.1) Lokaler – vid nyetablering av skolenhet
Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som
visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de
fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller
sälja fastigheten. Se avsnitt 16 för bilagor.

DesignGymnasiet planeras husera i lokaler på Lundbygatan 4 (Knalleland, Borås). AcadeMedia,
genom dotterbolag, hyr lokalerna idag och de kommer även att kunna inhysa DesignGymnasiet.
Lokalerna är godkända för skolverksamhet och ingen ombyggnation krävs. Lokalerna tas i anspråk
utifrån det antal elever skolan tar in, vilket i sin tur är beroende på vilka tillstånd som beviljas i denna
ansökan. Den tillgängliga ytan är mellan 200 till 1500 kvadratmeter och är aktuell mellan år 1‐3
etappvis.Då lokalerna redan hyrs av Academedia idag, bifogas inget intyg från
fastighetsägaren.Skolan kommer vidare att förses med den utrustning och inredning som eleverna
behöver för att nå utbildningens mål. Givet är att skolan utrustas med uppdaterad och för
inriktningarna och ämnena relevant och nödvändig programvara och utrustning samt god tillgång till
datorer. För varje elev beräknas 1 dator; antingen bärbar och disponibel för varje elev, eller stationär
i datorsal. Därtill kommer skolan att utrustas med olika former av läromedel och material som
behövs i de olika ämnena.

4.2) Speciallokaler – vid nyetablering av skolenhet
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de
ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som
styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som
huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor.

Idrott och hälsa
För idrottsundervisningen och övriga inslag av idrotts‐ och friluftsaktiviteter på utbildningen kommer
skolan att samarbeta med Paulsson Invest Sport AB, som hjälper skolor till lämpliga hyreslösningar av
lokaler och övriga samarbeten inom idrott och hälsa (för intyg, se Bilaga 9).Vid besked om tillstånd
kommer flera lokalalternativ och samarbeten att sättas ihop tillsammans med Paulsson Invest Sport
AB till ett helhetskoncept för att täcka det lokal‐ och samarbetsbehov som behövs för just de
aktiviteter som planeras för att målen för utbildningen ska nås. Ett koncept omfattar därmed t ex
lokal‐ och samarbetslösningar för friidrott, bollsport, orientering, dans, gym, simning, skridskoåkning,
friluftsaktiviteter m.m. Grundläggande för det koncept som tas fram för skolan är att det ska

möjliggöra en varierad och bred idrottsundervisning utifrån kunskapskraven i ämnet och
utbildningens övergripande mål, samt att konceptet förmår väcka elevernas intresse och bidra till en
sund och aktiv livsstil utanför skolan.Företaget jobbar regelbundet med nationella aktörer som till
exempel Friskis & Svettis och Fitness24seven, och har dessutom kontakt med lokala idrottshallar,
föreningar, sim‐ och isanläggningar samt idrottsplatser för både inom‐ och utomhusaktivitet.I
praktiken betyder det att skolan kommer att hyra in sig mycket kortsiktigt vid de olika
idrottsanläggningarna och dess utrustning utifrån undervisningens och utbildningens planering.
Utrustning såsom läromedel och HLR‐utrustning m.m. som behövs för den del av
idrottsundervisningen som kommer att genomföras i skolans lokaler kommer dock att köpas in till
skolan. Även i läromedelsdelen kommer skolan att samarbeta med Paulsson Invest Sport AB för urval
av detta.Vi har både lång och mycket positiv erfarenhet av att samarbeta med Paulson Invest Sport
AB, bland annat vid vår skola i Lund där eleverna vid utvärderingar återkommande uttrycker sig
mycket positivt kring idrottsundervisningen. Vår kontakt på Paulson Invest är Jonas Paulson. Han nås
på telefonnummer 070‐482 65 79 och e‐postadress jonas@ihllund.se. Han kan intyga ovanstående
samarbete med DesignGymnasiet i aktuell kommun.
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 (se Bilaga 8 – typrumsbeskrivning) 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
I skolans lokaler kommer det planeras in två specialsalar kopplat till Hantverksprogrammet inriktning
textil design (HVTEX). Den ena salen kommer inrymma en maskinpark för att ge eleverna möjlighet
att uppnå hantverksämnenas syfte kopplat till yrkesutgången sömmerska. Innehåll i salen samt antal
salar kommer revideras i takt med att fler årskurser startar sin utbildning. Till en början kommer
sysalen att innehålla tre raksöms‐industrisymaskiner och en overlock‐industrisymaskin samt 4 st
vanliga hushållsmaskiner för raksöm och två stycken för overlock‐sömnad. I och med att
industrisymaskiner ska kopplas in kommer vi även dra in trefas i denna sal. Ytterligare planerar vi för
två stycken strykjärn med ångpanna samt vacumstrykbord vilka behövs för att pressa plaggen. 2‐4
provdockor där hälften av dockorna ska ha justerbar midja för att kunna måttanpassa plagg samt en
klädställning med galgar där elevernas produkter kan hängas. I direkt anslutning till sysal planerar vi
för en mönsterkonstruktionssal. I denna finns höga ståbord och större ytor där eleverna kan klippa
till tyg och antingen använda färdiga mönster eller, genom kunskaperna i ämnet
mönsterkonstruktion, skapa egna. Ytterligare material i mönsterkonstruktionssalen är elevboxar med
lock där de förvarar sina pågående projekt samt grundläggande förbrukningsmaterial i form av

måttband, skräddarsaxar, textilkritor, textilpennor, Piffikusn, stållinjaler, vinkelhakar,
mönsterpapper, sporrar, synålar, knappnålar, tryckknappar, säkerhetsnålar, blixtlås i svart samt vitt,
rullar resår i svart samt vit dels bredd 25 mm och dels i bredd 5 mm, vliseline, basmönster till kjolar,
överdelar och enkla klänningar, grundmönstermallar till kjol, liv och ärm i storlek 34,36,38,40,42,
mönsterkrokar, mönstertidningar, modetidningar, material till moodboards samt slutligen tyger i
olika färger och material (bomull, polyester, toileväv samt alltyger utgör en grund) och till tygerna
trådrullar med sytråd i samma färger.

4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet
Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för
hela skolenheten och skolans adress.

4.4) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet
Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om
huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten.

Idrott och hälsa

Naturvetenskapliga ämnen

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

4.5) Skolbibliotek
Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av
beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen
kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor.
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
referensliteratur; skönlitteratur på svenska, nordiska, engelska, moderna, minoritetsspråk samt

lättläst språk; tidskrifter; dagstidningar och ljudupptagningar. 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 (se vidare i
standard för systematiskt kvalitetsarbete, Bilaga 14).
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5. Skolenhetens ledning och personal
5.1) Rektor – vid nyetablering av skolenhet
;För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor
som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2) Rektor – vid utökning av skolenhet
Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har.

5.3) 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.
;Huvudmannen för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13
§, 17‐22 §§ skollagen.

5.4) Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i
överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten.
Läsår 1

Läsår 3

Fullt utbyggd

Personer Heltidstjänster Personer

Heltidstjänster Personer Heltidstjänster

6

4,1

14

10,8

14

10,8
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6. Elevhälsa och studie och yrkesvägledning
6.1) Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa.

Eleverna kommer genom elevhälsan att ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator
samt 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 “män¬niskor 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 utveckling.
Elevhälsan kommer bland annat att tillsammans med lärare arbeta med uppgifter som rör elevernas
studiemiljö, 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. 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 (se bilaga 10, bl.a. avsnitt 2.1.3).

6.2) Studie och yrkesvägledning
Beskriv hur eleverna får tillgång till studie‐ och yrkesvägledning (SYV).

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 erbjudas en personlig vägledningsträff per
läsår, besök på yrkes‐ och studiemässor samt information 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 10) har vi även lagt till studie‐ och
yrkesvägledaren som en naturlig del för att säkerställa att elevernas behov av vägledning tillgodoses.
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7. Elevens utveckling mot målen
7.1) Särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

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 utreda elevens behov av särskilt stöd (se bilaga 11
standard för arbete kring särskilt stöd). Från det att en lärare anpassat undervisningen efter elevens
kända förutsättningar, intressen och erfarenheter, kan rutinerna i stort beskrivas bestå av sex
steg:Steg 1 Om det befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 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 2 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.Steg 3 innebär att
rektor, utifrån vad som framkommer i utredningen, fattar beslut om huruvida åtgärdsprogram ska
upprättas. 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 att och hur de kan överklaga det beslutet.Steg 4 tar vid då rektor
beslutat om att åtgärdsprogram ska utarbetas. Då utarbetas det 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.Steg 5 innebär att
åtgärdsprogrammet beslutas. Även i samband med detta beslut informeras elev och vårdnadshavare
om att de kan överklaga åtgärdsprogrammet.Steg 6 innebär slutligen 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 revideras av
stödsamordnaren med specialpedagogisk kompetens.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. Statistiken rapporteras till huvudmannen vid givna tillfällen inom
kvalitetsprocessen och dess tidsplan (se bilaga 14, standard för systematiskt 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 11). 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.
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8. Kvalitet och inflytande
8.1) Systematiskt kvalitetsarbete – vid utökning
Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas
ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor.

8.2) Systematiskt kvalitetsarbete – vid nyetablering
Besvaras vid en nyetablering. Beskriv huvudmannens och skolenhetens rutiner avseende 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 14. 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 2012/2013 för dokumentation av det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, bilaga 12.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 delaktig¬het, 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 resultat¬utvärderingen kommer
att göras ur flera perspektiv och i flera forum. Hos skolledning, lärarlag, arbetsgrupper, elevråd och
klasser.Arbetsprocessen ska syfta till att bidra till en systematik i kva¬litetsarbetet 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, 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 utvärde¬ringsseminarier. Då kommer
elevrådet, lärarna och skolledningen att träffas för att diskutera och analy¬sera skolans samlade
resultat och kvalitetsut¬veckling 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 slutställas i slutet av juni 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.

8.3) Rutiner för klagomål
Beskriv huvudmannens rutiner för klagomålshanteringen.

Om det genom klagomål kommer fram att det finns brister i utbildningen, kommer huvudmannen se
till att situationen utreds och nödvändiga åtgärder vidtas. Rutinerna innebär i praktiken att elever
och vårdnadshavare, i samband med information på skolans hemsida, anslag på skolan och vid
informationsträffar för elever resp. föräldrar, uppmanas att i första hand vända sig till skolans rektor
om de har klagomål. Om klagomålet gäller rektorn uppmanas elever och föräldrar att vända sig direkt
till huvudmannen.Rektorn utreder därefter klagomålet och återkopplar till den som klagat (med
kopia till huvudmannen) hur situationen kommer att hanteras och rättas till. (Brister i verksamheten
kommer alltid åtgärdas snarast.) Rektors återkoppling till klaganden omfattar även information om
vart den som klagat kan vända sig om han/hon upplever att situationen kvarstår: nämligen skriftligt
till huvudmannen via e‐post eller postburet brev. Huvudmannen tar emot och utreder klagomålet
enligt samma procedur som rektorn och återkopplar därefter till klaganden med information om hur

situationen kommer att hanteras och rättas till. (Brister i verksamheten kommer alltid åtgärdas
snarast enligt samma princip som på enhetsnivå.)Huvudmannens återkoppling innehåller i sin tur
även information om att och hur klaganden kan vända sig till Skolinspektionen om han/hon ändå
upplever att situationen kvarstår.Samtliga klagomål dokumenteras och sammanställs som underlag i
skolans och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.Rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot utbildningen på skolan beskrivs mer i detalj i Standard kring elevinflytande, bilaga 15 rubrik 2.7.
Rutinerna gäller huvudmannens samtliga skolor.

8.4) Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

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. april) och justera arbetsformerna efter behov. I undervisningsplanen för varje kursgrupp
kommer undervisande lärare att redogöra för hur undervisningen lagts upp utifrån de mål som anges
inom ”Elevernas ansvar och inflytande” i läroplanen (Lgy11: 2.3). Det gör att elever, andra lärare,
rektor och även huvudmannen kan ta del av hur elevinflytandet organiserats i varje enskild
kursgrupp. 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. Se även huvudmannens
standard kring elevinflytande i bilaga 15 till denna ansökan.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.Samrådsmöte:En gång per termin kommer samrådsmöte att genomföras, dit elever, personal
och även föräldrar inbjuds delta. Där kommer information att ges i frågor som är viktiga för skolans

verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna. På mötet kommer deltagarna ges tillfälle att
komma med synpunkter innan beslut fattas. Bland annat ska skolans ordningsregler behandlas här
innan de beslutas av rektor.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.
(Se vidare standard för likabehandlings‐ och värdegrundsarbete Bilaga 17).
Ansökningsid: Gy 2014/40086

9. Trygghet och studiero
9.1) Ordningsregler
Redogör för skolenhetens arbete med att upprätta ordningsregler.

Elevinflytande ska vara en central utgångspunkt för skolans verksamhet, både i utbildningens vardag,
uppföljning och planering samt i frågor gällande likabehandling, värdegrund, systematiskt kvalitets‐
och arbetsmiljöarbete samt möjlighet att lämna klagomål på utbildningen. Vid läsårsstart kommer
mentor/klassföreståndare att, i samråd med eleverna, ta fram förslag på vilka ordningsregler som ska
gälla på skolan. Dessa kommer därefter att diskuteras inom ramen för elevrådet som utarbetar ett
förslag som lämnas till rektor. Ordningsreglerna behandlas sedan på ett samrådsmöte, dit elever,
föräldrar och personal bjuds in för att få information om och yttra sig i frågor som är viktiga för
verksamheten och som kan ha betydelse för eleverna. Först därefter fattar rektor beslut om vilka
ordningsregler som ska gälla på skolan. De beslutade ordningsreglerna synliggörs också i
verksamheten genom anslag i klassrum och revideras årligen (vid läsårets början) så att de nya
eleverna på skolan får möjlighet att komma med förslag och vara delaktiga vid upprättandet.För mer
information om elevinflytande i olika frågor se: Standard kring elevinflytande bilaga 15.
Ansökningsid: Gy 2014/40086

10. Åtgärder mot kränkande behandling
10.1) Plan mot kränkande behandling – vid utökning av skolenhet
Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16 för
bilagor.

10.2) Målinriktat arbete
Beskriv hur huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling
av elever.

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 värdergrundsenkätenkät). 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 17). Såväl resultatet av kvalitetssäkringen av plandokumenten
(likabehandlingsplan 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.

10.3) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling
Beskriv huvudmannens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

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 17).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.

10.4) Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

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 (t.ex. ”läraren gör det tydligt för mig vad demokrati är”). 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 17 samt
avsnitt 5:5 i bilaga 14 (Standard för systematiskt kvalitetsarbete) om innehåll i undervisningsplan
samt undervisningsutvärdering i bilaga 21.
Ansökningsid: Gy 2014/40086

11. Utbildningens utformning
11.1) Läroplan
Ange om skolenheten avser att
;följa Läroplan för gymnasieskolan
bifoga egna dokument som komplement till Läroplan för gymnasieskolan. Se avsnitt 16 för bilagor.

11.2) Inriktning
Waldorf
Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.

Ansökningsid: Gy 2014/40086

12. Programfördjupning och individuella valet
12.1) Kurser inom programfördjupning
;Inom ramen för varje nationellt program kommer skolenheten att erbjuda ett antal kurser som
programfördjupning i enlighet med de förskrifter som Skolverket meddelat enligt 4 kap. 5‐6 §§
gymnasieförordningen (2010:2039).

12.2) Kurser inom det individuella valet
;Skolenheten kommer inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för
grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga
program kommer att ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen
och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet enligt 4 kap. 7 §
gymnasieförordningen (2010:2039).
Ansökningsid: Gy 2014/40086

13. Utbildning
13.1) Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

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. Konkret kommer varje lärare att, för varje kursgrupp (läsårsvis), ta fram en
undervisningsplan som beskriver hur undervisningen i kursen anpassas utifrån elevernas

förutsättningar, målen i läroplanen (samtliga målområden), examensmålen, skolans prioriterade mål
utifrån de mål i läroplanen som identifierats som särskilt viktiga att fokusera, målen och insatserna i
plandokumentet samt hur undervisningen möter elevernas inflytande och hur bedömning och
betygssättning sker. Undervisningsplanerna kommer att följas upp av såväl rektor (3 ggr per år) som
huvudman (1 ggr per år).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 programfördjupande kurser 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. På Hantverksprogrammet startar även
elevernas kontakt med handledare under deras arbetsplatsförlagda utbildning. I enlighet med 4 kap.
23 § Gymnasieförordningen (2010:2039) har de elever på Hantverksprogrammet som, inom ramen
för programmet, önskar läsa in grundläggande högskolebehörighet, möjlighet att välja ett paket av
kurser i en programfördjupning. De elever som istället önskar fördjupa sig i hantverket textil design
väljer denna programfördjupning och har då möjlighet att inom ramen för det individuella valet läsa
in kurser för grundläggande högskolebehörighet. I de fall en elev, även i slutet av andra året, önskar
möjlighet att läsa in grundläggande behörighet beviljas detta enligt 4 kap. 23 § 2st.
Gymnasieförordningen (2010:2039). Andra året tar i övrigt fasta på fördjupning. Studiebesök och
kontakt med arbets‐ och samhällslivet kopplat till respektive program kommer att vara viktiga inslag
på alla program.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, APL, workshops,
seminarier, arbete i projektform, studiebesök, temadagar, temaveckor, exkursioner m.m. beroende
på ämnets och programmets karaktär och elevernas behov. Grundläggande i Designgymnasiets 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.

13.2) Utvecklingssamtal
;Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång
varje termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.

13.3) Mottagande till gymnasieskolan
Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

;Skolenheten kommer att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i
gymnasieskolan.
Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd. Redogör närmare för
vilka elever som avses.

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för.
Redogör närmare för vilka elever som avses.

13.4) Urval
Skolenheten kommer att följa bestämmelserna om urval enligt 7 kap. 2‐5 §§
gymnasieförordningen.

13.5) Färdighetsprov
Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för vilka program som avses, hur provet kommer
att genomföras, vad som ingår i provet och hur resultatet ska vägas in i förhållande till betygen från
grundskolan.
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14. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning
Om ansökan avser ett eller flera yrkesprogram besvara nedanstående frågor.

14.1) Gymnasial lärlingsutbildning
Huvudmannen avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

14.2) Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
Program

Inriktning

Antal veckor Ta bort

Hantverksprogrammet Textil design 15

14.3) Säkerställande av APLplatser
Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL‐platser på utbildningen på respektive
program där APL kommer att erbjudas. Bifoga ett skriftligt underlag från tillfrågade företag som kan
styrka tillgången till APL‐platser. Detta bör göras genom ett intyg som visar att företagen som
huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna ta emot elever för APL. Se avsnitt 16 för
bilagor.

Huvudmannen har kontaktat företag i textil‐ och designbranschen för att säkerställa att dessa har
möjlighet att ta emot elever för APL. Intyg för varje kontaktat företag bifogas i ansökan (se bilaga 18)
i vilket framgår företagsnamn, kommun, kontaktuppgifter samt antal elever som kan tas emot i ett
första skede. Utöver de intyg som bifogats har vi även via telefon haft kontakt med Nelly.com samt

Ljungbergs factory i Borås kommun. Bägge dessa har ställt sig positiva till att ta emot elever.
Nelly.com har ett flertal design team som skulle kunna ta emot varsin APL‐elev. Kartin Linhard på
Nelly.com skulle fredagen den 31 januari återkomma med en bekräftelse att de kan ta emot, antal
elever samt signera intyget. Dock har vi ännu inte fått återkoppling och kan därför inte bifoga detta
intyg. Vi ämnar komplettera detta i ett senare skede när Nelly.com återkommit. När det gäller
Ljungbergs factory har vi varit i kontakt med Lisa Vilhelmson som också var positiv till att ta emot
elever men som bad att få återkomma efter dialog med högste chef. Även här ämnar vi komplettera
ansökan med intyg. Ytterligare förfrågningar har gått ut till bland annat Borås tapeter och Ingela
Wingborg samt Borås Stadsteater och här väntar vi på återkoppling för vidare dialog. Komplettering
med intyg kommer således även ske här vid positivt besked.

14.4) Lokalt programråd
;Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039).

14.5) Handledare
Beskriv huvudmannens rutiner vad gäller att utse en handledare på APL‐platsen.

När kontakt tagits med olika arbetsplatser utser rektor, i dialog med APL‐ansvarig lärare och
företagets kontaktperson, en handledare på varje arbetsplats som bedöms inneha kompetens,
nödvändiga kunskaper samt erfarenhet för uppdraget och som därigenom anses lämplig som
handledare för elever under sin APL. För mer information se Standard för APL (bilaga 19).

14.6) Bedömning och betygsättning
Redogör för huvudmannens rutiner för bedömning och betygsättning vid APL.

För att elev ska få god insikt i vilket centralt innehåll samt vilka kunskapskrav som är aktuella under
sin APL går läraren igenom detta tillsammans med eleven innan planerad APL. Läraren bokar även in
ett möte med handledaren och tillsammans går de igenom en planering med vilka delar som föreslås
genomföras på APL‐platsen kopplat till de kursmål samt det specificerade centrala innehållet och
aktuella kunskapskraven. Rektor fattar, utifrån denna dokumentation, beslut om att förlägga dessa
delar av kurser på arbetsplatser. Handledaren har, i och med dokumentationen, en bild av vad som
förväntas dels av APL‐platsen men även vilka kunskaper som ska utvecklas hos eleven under den
aktuella perioden. Handledaren kan därför stödja eleven mot målen genom ett formativt
förhållningssätt samt ge ett omdöme till läraren efter slutförd APL‐period. Omdömet ska endast ses
som ett av flera underlag till bedömning när läraren sedan vid kursens avslut ska sätta ett betyg.
Även eleven har en möjlighet att återkoppla till handledaren genom att efter APL‐tiden samtala med
läraren om sina upplevelser under APL. Läraren meddelar både positiv som konstruktiv återkoppling
till handledaren för att säkerställa att APL‐platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen och
är lämpade för aktuellt program och inriktning. Under olika APL‐perioder genomför APL‐ansvarig

lärare besök på arbetsplatserna för att säkerställa att de delar av kurserna som ska förläggas på dessa
uppfylls. Om läraren upptäcker att delar saknas informerar denne rektor och undersöker sedan
möjligheten att byta APL‐plats för aktuell elev och i sista hand beslutas, av rektor, om skolförlagt
lärande för eleven för att centralt innehåll och kunskapskrav ska kunna uppnås.För mer information
se Standard för APL (bilaga 19).

14.7) Lärlingsutbildning  utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur
utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Se
avsnitt 16 för bilagor.
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15. Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.
Jämte lämnade uppgifter i ansökan vill vi tydligt framhålla att vi avser att följa det regelverk som
reglerar skolans verksamhet fullt ut, och revidera de arbetsformer och rutiner som meddelas i denna
ansökan om Skolinspektionen uppmärksammar brister i dem.I det fall som ansökan godkänns
kommer huvudmannen att ta kontakt med kommunen för att presentera skolan och huvudmannen
närmre samt undersöka former för praktisk samverkan rörande rutiner för anmälan enligt
socialtjänstlagen angående barn som far illa, specialpedagogiska resurser, modersmålsundervisning,
pedagogiska erfarenhets‐ och diskussionsutbyten mellan lärare, likabehandlings‐ och
värdegrundsarbete, forum för elevråd emellan m.m. Vi är mycket måna om ett gott samarbete med
kommunen och har mycket positiva erfarenheter av kommunsamverkan på våra övriga orter.
Ansökningsid: Gy 2014/40086

16. Bilagor
16.1) Bilagor enligt Skolinspektionens föreskrifter (SKOLFS 2011:154) 
Ange bilagenummer.
Fullmakt för det ombud som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 20
Intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från
målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för
sökandens budget och visa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta
utbildningarna. 2 Sökandens senaste årsredovisning. ‐ Intyg avseende extern finansiering av
utbildningsverksamheten. 6 Beskrivning av tilltänkta lokaler ‐
Aktiebolag ‐ Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska
bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 3

Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas
Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. (8.1) ‐ Plan mot kränkande
behandling. (10.1) ‐

16.2) Övriga bilagor
Etableringskostnader. (3.1) ‐ Övriga inbetalningar/intäkter. (3.4) ‐ Lokaler – intyg från
fastighetsföretag. (4.1) ‐ Speciallokaler – intyg från exempelvis kommun eller fastighetsföretag. (4.2)
9 Skolbibliotek ‐ bifoga intyg från folkbibliotek/stadsbibliotek. (4.5) ‐ Läroplan, bifogade dokument.
(11.1) ‐ Intyg gällande APL‐platser (14.3) 18 Exempel på utbildningskontrakt (14.7) ‐

Bilagor till denna ansökan
Namn

Nr

Bilaga 1 ‐ Bilaga 1_Teknisk beskrivning intresseundersökning DG 2014.pdf

1

Bilaga 10 ‐ Bilaga 10_Standard ELEVHÄLSA_LÅ1314.pdf

10

Bilaga 11 ‐ Bilaga 11_Standard SÄRSKILT STÖD_LÅ1314.pdf

11

Bilaga 12 ‐ Bilaga 12_Kvalitetsrapport 1213_DG HM.pdf

12

Bilaga 13 ‐ Bilaga 14_Standard KVALITETSARBETE_LÅ1314.pdf

13

Bilaga 14 ‐ Bilaga 15_Standard ELEVINFLYTANDE_LÅ1314.pdf

14

Bilaga 15 ‐ Bilaga 17_Standard_LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUND_LÅ1314.pdf

15

Bilaga 16 ‐ Bilaga 19_Standard för APL_DG.pdf

16

Bilaga 17 ‐ Bilaga 20_Fullmakt_Anna Andersson_DG.pdf

17

Bilaga 18 ‐ Bilaga 21_Undervisningsutvärdering.pdf

18

Bilaga 19 ‐ Bilaga A_Antagningsstatistik_Borås 2013.pdf

19

Bilaga 2 ‐ Bilaga 2_Elevprognos_DG Borås_2015.pdf

2

Bilaga 20 ‐ Bilaga 18_Intyg APL DG Borås.pdf

20

Bilaga 3 ‐ Bilaga 3_RegBevis_NyaDesigngymnasietiNackaAB_130628.pdf

3

Bilaga 4 ‐ Bilaga 5_Budget DG Borås.pdf

4

Bilaga 5 ‐ Bilaga 6_Intyg ägartillskott DG Borås.pdf

5

Bilaga 6 ‐ Bilaga 6a_Intyg_Ägartillskott_Årsredovisning_AcadeMediaSupportAB.pdf

6

Bilaga 7 ‐ Bilaga 6b_Intyg_Ägartillskott_RegBevis_AcadeMediaSupportAB_131014.pdf 7
Bilaga 8 ‐ Bilaga 8_Typrumsbeskrivning_AcadeMedia_DG.pdf

8

Bilaga 9 ‐ Bilaga 9_Intyg_Paulson Invest AB_Borås.pdf

9

16.3) Angående bilagor
Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
Då de tilltänkta lokalerna redan hyrs av Academedia idag, bifogas inget intyg från fastighetsägaren.
Beskrivning av tilltänkta lokaler finns redogjort för under avsnitt 4:1Årsredovisning finns inte bifogad
då verksamheten togs över i början av läsåret 2013/2014 och därför ännu inte har haft sitt första
årsbokslut. Dock bifogas Årsredovisning för ägaren i bilaga 4 samt intyg om tillskott i bilaga
6.Förteckning över övriga bilagor till denna ansökan:1. Teknisk beskrivning intresseundersökningA.
Intagningsstatistik5. Budget6a. Intyg ägartillskott (Årsredovisning)6b. Intyg ägartillskott
(registreringsbevis)8. Typrumsbeskrivning10. Huvudmannens standard för elevhälsa11.
Huvudmannens standard för arbete kring särskilt stöd och åtgärdsprogram12. Kvalitetsrapport
Designgymnasiet 2012/2013 (Huvudmannarapport + enhetsrapport Designgymnasiet Nacka)14.
Huvudmannens standard för systematiskt kvalitetsarbete15. Huvudmannens standard för
elevinflytande17. Huvudmannens standard för likabehandling och värdegrundsarbete19.
Huvudmannens standard för APL21. Undervisningsutvärdering
Gy 2014/40086

Ansökan avser
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Designgymnasiet Borås i
Borås stad
Sökandens namn och organisationsnummer
Nya Designgymnasiet AB, 556932‐0681
Ort och datum
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari
kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående
skola (SKOLFS 2011:154).
Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill
bifogade handlingar är sanna.

Teknisk beskrivning
Intressekartläggning Designgymnasiet 2014

Örebro januari 2014

• 701 47 Örebro • Fax: 019-16 16 17
• 120 30 Stockholm • Fax: 08-716 83 81
• info@markor.se • markor.se

Markör Örebro Kungsgatan 1

Markör Stockholm Virkesvägen 24
Telefon: 019-16 16 16
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Om Markör

Markör är ett oberoende undersökningsinstitut som genomför ca 400 undersökningsuppdrag varje år.
Uppdragen genomförs uteslutande på uppdrag av statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelser samt
större privata företag.

2

Undersökningens bakgrund och syfte

Syftet med undersökningen är att kartlägga vilket riktat intresse som finns hos målgruppen för de
gymnasieprogram och inriktningar som den aktuella skolan söker tillstånd för att bedriva i respektive
kommun.
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Genomförande och urval

Datainsamlingen genomförs som strukturerade telefonintervjuer. Intervjuerna genomförs i Markörs
egen telefoncentral av egna intervjuare med flerårig erfarenhet av den här typen av marknadsundersökningar.

Innan påbörjandet av fältarbetet har Markörs projektledare att utbildat intervjuarna i
ämnesområdet och enkäten. Som stöd används ett det webbaserade intervjusystemet NEBU vilket i
nästa steg är fullt kompatibelt med statistikbearbetningsprogrammet SPSS och Excel och därmed
minimerar den manuella hanteringen av data.

Målgruppen för undersökningen är ungdomar födda 1999-2000 bosatta i respektive lägeskommun.
Urvalet är gjort med en jämn fördelning över de båda födelseåren.

Urvalet för undersökningen är dragit ur SPAR (befolkningsregistret) som obundet slumpmässigt urval
vilket ger en mycket god representativitet för målgruppen. För undersökningen görs ett överuttag för
att säkerställa att en erforderlig mängd telefonintervjuer kan genomföras.

Urvalet nummersätts maskinellt och manuellt av PAR. Telefonintervjuerna genomförs av intervjuare
med mångårig erfarenhet av telefonintervjuer. Telefonintervjuerna kvalitetssäkras även löpande av
ansvarig för intervjuarkåren, dels genom dialog med intervjuarna och dels genom återuppringning av
slumpvis utvalda intervjuade respondenter. Eventuella intervjuareffekter minimeras genom löpande
kvalitetskontroller.

© Markör AB
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I de fall respondenten inte är 16 år fyllda tillfrågas vårdnadshavare om tillstånd för att få genomföra
intervjun.

Det nummersatta urvalet uppgår i respektive kommun till totalt ca 900 personer ur målgruppen. Bland
dessa genomförs ca 300 intervjuer vartefter undersökningen har avslutats. Detta innebär att undersökningen genomförs med ett så kallat ersättningsurval, där en person som inte nås ersätts av annan
tills det att målsatt antal intervjuer har genomförts.

Intervjuerna har genomförts under vecka 1-2 2014.

Information om skolan och utbildningen samt frågorna formulerades av Designgymnasiet och kvalitetssäkras av Markör.

© Markör AB
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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
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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.
Sekretesslagen (1980:100) 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. En nyhet är dock att om det är
nödvändigt att lämna en sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han
behöver får skolläkare och skolsköterska ändå lämna uppgiften till den övriga elevhälsan eller
den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt, till exempel till rektorn eller till en lärare.
Detta är en undantagsregel som syftar till att ge elevens rätt till utbildning och dennes behov
av särskilt stöd företräde framför skyddet för elevens integritet som patient. Bedömningar
som rör underåriga elever ska göras utifrån ett barnperspektiv och med barnets bästa i
främsta rummet. Uppgifterna kan dock bara lämnas inom samma myndighet.
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
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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
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 förlängas 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.
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6–8 § poängterar vidare betydelsen av kunskaper i första hjälpen och krisstöd samt
utrustning för första hjälpen.

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.
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 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.

10

2.1 ANSVAR INOM VERKSAMHETEN

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: skolhälsovård (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 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.
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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.
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.
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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.

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 insatser är verksamheten.
Verksamhetschef är den befattningshavare som har det samlade ledningsansvaret för
verksamheten. Det samlade ansvaret kan inte överlåtas till annan befattningshavare. Om
verksamhetschefen inte har medicinsk kompetens kan verksamhetschefen inte svara för den
medicinska ledningen av verksamheten. Rektor på respektive skola är verksamhetschef för
skolhälsovården. Då enheternas verksamhetschefer saknar medicinsk kompetens är det
medicinska ledningsansvaret för skolhälsovården delegerat till en skolsköterska med
medicinskt ledningsansvar (MLA).
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 2009:7 Ledningssystem för kvalitetsarbete). Mer information om detta
arbete finns i materialet Kvalitet i skolhälsovården. Ledningssystem.
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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.
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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 4 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?
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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 kontanktperson
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
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www.skatteverket.se), Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter
(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 ske i situationer där elever har föräldrar som genomgått
vårdnadstvist eller har delad vårdnad. 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. 1-9§§) 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 24 §§ 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.
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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
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1. STANDARD KRING STÖD OCH ÅTGÄRDSPROGRAM
På skolan 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 skolan 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. VÅRT 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 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
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 2012:800) framgår att elev och vårdnadshavare fortlöpande ska
informeras om elevens utveckling.
I 8 § (skollagen 2012:800) 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, ska detta anmälas till rektorn.
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 det framgå vilka elevens behov är, hur
skolan ska tillgodose dessa och hur åtgärderna ska följas upp och hur de ska utvärderas.

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
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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
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.
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3. STANDARD KRING ANSVAR 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 elevens
behov av 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 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).

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 vara att utreda elevers behov av stöd
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när det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska nås,
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 åtgärdsprogram fungerar väl
och ska besluta om upprättande 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. Elevhälsan ska vara delaktig
i skolans arbete kring elevers utveckling mot målen och arbetet med särskilt stöd, och bistå
med expertis i samband med utredning av behov av särskilt stöd samt upprättande,
genomförande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram.

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.
Vid eventuellt bristande studieresultat ska eleven uppmärksammas om detta i ett tidigt
skede av undervisande lärare. Detta bör göras muntligt till både eleven och elevens
vårdnadshavare, men ska samtidigt dokumenteras skriftligt av läraren. Läraren ska även se
över hur undervisningens former behöver justeras för att tillmötesgå elevens behov och
intressen.
Om läraren befarar att eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska nås, ska
läraren omgående rapportera detta till rektor via den uppföljningskonferens som hålls minst
1 gång per vecka på skolan (se nedan).
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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 få det stöd som de behöver enligt upprättat åtgärdsprogram inom ramen för
undervisningen.

3.6 KLASSFÖRESTÅNDARES ANSVAR FÖR ELEVERNAS
KUNSKAPSUTVECKLING
Klassföreståndaren/mentorn ska regelbundet följa upp den totala studiesituationen för
eleverna i sin klass/grupp via det elevadministrativa systemet och via de eventuella
åtgärdsprogram som upprättats för någon eller några elever eleverna i klassen.
Elevernas kunskapsutveckling ska vidare följas upp i samband med de utvecklingssamtal som
klassföreståndaren håller med eleverna i sin klass varje termin. Elevernas studiesituation
sammanställs därefter och förmedlas till arbetslaget kring klassen i samband med
klasskonferens gällande studiesituationen för varje elev och för klassen generellt.
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4. VÅRA RUTINER FÖR ATT UTREDA BEHOV AV SÄRSKILT
STÖD OCH ÅTGÄRDSPROGRAM
Nedan beskrivs den arbetsgång som skolan ska följa i arbetet med elevers behov av särskilt
stöd uppdelat i 6 övergripande steg – samtliga steg är kopplade till de veckovisa
uppföljningskonferenser (se nedan) som ska hållas på skolan:
1. Elever som riskerar att inte nå målen rapporteras till rektor
Om det inför eller under utbildningen framkommer att en elev riskerar att inte nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn i samband med
skolans veckovisa konferens för uppföljning och beslut om åtgärdsprogram för elever
i behov av särskilt stöd.
All personal berörs av anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 8 § skollagen.

2. Situationen för rapporterade elever utreds
Rektorn startar därefter en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen
ska 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.
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
3. 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
utarbetas.

Blankett: Utredning av behov av särskilt stöd (inkl. beslut om åtgärdsprogram)
Överklagan
Rektors beslut om åtgärdsprogram kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd. Information om hur elever och vårdnadshavare överklagar ges i
beslutet om att upprätta åtgärdsprogram.

4. Åtgärdsprogram utarbetas
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Om rektor fattar beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas, 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 revideras eller avslutas.
Eleven och elevens vårdnadshavare ska alltid ges möjlighet att delta när ett
åtgärdsprogram utarbetas.

Blankett: Åtgärdsprogram

5. Åtgärdsprogram beslutas
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 är beslutat ska berörd personal informeras 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 revideras av
stödsamordnaren.

Blankett: Uppföljning av åtgärdsprogram
Status för samtliga åtgärdsprogram som upprättas på skolan ska följas upp vid varje
uppföljningskonferens för att kontrollera att arbetet löper som det ska.
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).
Rektor ansvarar för att all originaldokumentation förvaras tryggt och säkert.
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4.1 UPPFÖLJNINGSKONFERENS
Uppföljningskonferensen ska, beroende på skolans förutsättningar och behov, hållas minst
en gång i veckan. Lärare och övrig skolpersonal är 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:
•

Rapport av elever som riskerar att inte nå målen.
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.
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5. RIKTLINJER VID UTREDNING OCH UPPRÄTTANDE AV
ÅTGÄRDSPROGRAM
5.1 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.

5.2 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 FÖRVARING AV DOKUMENTATION
All dokumentation och beslutsunderlag ska förvaras på trygg och säker plats hos rektor.
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6. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ KRING STÖD TILL ELEVER
Utgångspunkten ska alltid vara att utbildningen och undervisningen ska planeras så att
alla elever kan nå kunskapskraven . Trots detta kan det av olika anledningar ändå vara så att
en elev under kortare eller längre tid behöver särskilt stöd för att nå målen. 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.
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!

(Gyf 2010:2039, 9 kap 1-9§§)
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.
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.

Blankett: Omläsning av kurs
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Blankett: Anmälan till prövning/Prövningsprogram

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.

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.

Blankett: Förändring ISP
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.

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 ett åtgärdsprogram

Förlängd undervisning
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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.
Om förlängd undervisning är aktuell som stödåtgärd ska rektorn ta skriftlig kontakt med
huvudmannen. Åtgärdsprogram och övrigt beslutsunderlag ska, tillsammans med rektors
bedömning att eleven kan tillgodogöra sig studierna med hjälp av ett extra utbildningsår,
bifogas. Huvudmannen fattar därefter beslut om att förlänga undervisningen ett fjärde läsår.
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 huvudmannen beslutar att förlänga undervisningen begär huvudmannen, i samråd med
rektor, ersättning för ett ”fjärde läsår” av elevens hemkommun.

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.

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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BILAGA 1: LATHUND – RUTIN FRÅN RISK TILL ÅTGÄRD
All personal på skolan är skyldig att anmäla till rektorn om en elev riskerar att inte nå de
kunskapskrav som minst ska nås.

Steg 1:
Anmälan sker till skolans
veckovisa
uppföljningskonferens.

Steg 2:
Utredning av elevens
behov av särskilt stöd
startar.
Berörd personal ska bidra
med underlag i
utredningen.

Steg 3:
Beslut och upprättande
av åtgärdsprogram för
att tillgodose elevens
behov så att eleven når
kunskapskraven.

Steg 4:
Åtgärdsprogrammet
genomförs.
Berörd personal
informeras.

Steg 4:
Åtgärdsprogrammets
effekter kontrolleras och
utvärderas.
Berörd personal
informeras.
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BILAGA 2: UTREDNING AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
När en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska nås (lägst betyget E i någon kurs) ska rektorn se till
att elevens behov av särskilt stöd utreds (skollagen 3 kap. 8 §).
Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd för att nå kunskapskraven ska rektorn se till att ett
åtgärdsprogram upprättas för eleven (skollagen 3 kap 9§).
Beslutet, inkl. fullständig utredning och eventuellt åtgärdsprogram, sänds hem till elev och vårdnadshavare. Kopia
förvaras av rektor.

Elevens namn

Personnummer

Datum

Delaktiga i utredningen

Utbildning och klass

Ansvarig för utredningen

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:
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Sammanfattning av elevens behov
Skolnivå – skolan:
Gruppnivå – klassen:
Gruppnivå – kursgruppen (ämnet):
Individnivå – eleven:

Rektors beslut om åtgärdsprogram enligt skollagen 2010:800 3 kap. 8-9§§
 Åtgärdsprogram ska upprättas (se separat åtgärdsprogram)
 Åtgärdsprogram ska inte upprättas (eleven bedöms inte vara i behov av särskilt stöd)

_____________________________________
Rektors signatur och datum

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 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.
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BILAGA 3: ÅTGÄRDSPROGRAM
Skolan ansvarar för åtgärderna i programmet. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när
åtgärdsprogrammet utformas.

Elevens namn

Personnummer

Utbildning och klass

Datum

Delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet

Ansvarig för åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet baserar sig på följande utredning: [datum]

Elevens behov

Åtgärd som skolan vidtar på individ-, grupp- eller
skolnivå för att tillgodose elevens behov av stöd
för att nå kunskapskravet X.

Ansvarig för
åtgärden

[ange elevens behov av
stöd]

1.[ange åtgärd och specifikt kunskapskrav]

[ange vem på
skolan som är
ansvarig för att
åtgärden
genomförs]

Datum för
uppföljning resp.
utvärdering av
åtgärden
[ange datum för
när åtgärdens
effekter ska
kontrolleras
respective
utvärderas]

2.

3.

4.

Rektors beslut om att åtgärdsprogrammet ska genomföras enligt programmets innehåll
(enligt 3 kap. 8 § Skollagen).

_____________________________________
Rektors signatur och datum
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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.
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BILAGA 4: UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet följs
upp och utvärderas.
Elevens namn

Personnummer

Utbildning och klass

Datum

Delaktiga i uppföljningen och utvärderingen av åtgärdsprogrammet

Ansvarig för åtgärdsprogrammet

Uppföljningen och utvärderingen baserar sig på följande
åtgärdsprogram: [datum]

Uppföljningen av åtgärd 1: Ange datum 2011-XX-XX
[Här anger man om elevens behov av stöd har tillgodosetts genom åtgärden]
Utvärdering av åtgärd 1: Ange datum 2011-XX-XX
[Här värderar man troliga orsaker till varför åtgärden fungerade eller inte]
Uppföljningen av åtgärd 2: Ange datum 2011-XX-XX
[Här anger man om elevens behov av stöd har tillgodosetts genom åtgärden]
Utvärdering av åtgärd 2: Ange datum 2011-XX-XX
[Här värderar man troliga orsaker till varför åtgärden fungerade eller inte]
Uppföljningen av åtgärd 3: Ange datum 2011-XX-XX
[Här anger man om elevens behov av stöd har tillgodosetts genom åtgärden]
Utvärdering av åtgärd 3: Ange datum 2011-XX-XX
[Här värderar man troliga orsaker till varför åtgärden fungerade eller inte]
Uppföljningen av åtgärd 4: Ange datum 2011-XX-XX
[Här anger man om elevens behov av stöd har tillgodosetts genom åtgärden]
Utvärdering av åtgärd 4: Ange datum 2011-XX-XX
[Här värderar man troliga orsaker till varför åtgärden fungerade eller inte]



Eleven bedöms fortsättningsvis kunna nå målen för utbildningen utan särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet
avslutas fr.o.m. datum:



Ny utredning bör göras



Nytt åtgärdsprogram bör upprättas



Åtgärdsprogrammet bör revideras
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[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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HUVUDMANNARAPPORT 2012/2013
DESIGNGYMNASIET

1

LEDARE
Designgymnasiet är en skola som tidigare ingick i JB-koncernen. Skolan togs över av AcadeMedia i
samband med att JB gick i konkurs i början av juni 2013. Formellt fattade Skolinspektionen beslut om
att godkänna AcadeMedia och det nya bolaget ”Nya Designgymnasiet AB” som huvudman för skolan
den 5 juli 2013. Ett intensivt arbete påbörjades. Personal var formellt uppsagda av konkursförvaltaren
och fick lön av den statliga lönegarantin. Leverantörer av material, städ, kommunikation, etc. hade alla
avslutat sina avtal varpå den mesta av infrastrukturen för verksamheten saknades. Genom ett intensivt
arbete och ett stort engagemang från personal på skolan kunde verksamheten ganska omgående
startas upp igen, även om vissa frågor inte kunde lösas förrän en bit in i höstterminen (t.ex.
kopiatorer). Eleverna som kom tillbaka efter sommarlovet har märkt vissa mindre förändringar – t.ex.
byttes alla datorer ut och en lösning där alla elever fick tillgång till en bärbar dator infördes. Elevernas
lärare, rektor, klasser, studieplaner och övriga materiella förutsättningar är dock desamma som innan
konkursen.
Skolan har fått en ny verksamhetsledning. Denna verksamhetsledning har sedan tidigare stor
erfarenhet av gymnasieskolor och ansvarar även för LBS – Kreativa Gymnasiet samt Didaktus
Gymnasieskolor. Verksamhetsledningen består av en verksamhetschef, en bitr. verksamhetschef,
controller, kommunikationsansvarig samt en kvalitetsenhet som under läsåret 2013/2014 består av två
personer. Verksamhetsledningen utgör själva huvudmannen för Designgymnasiet.
Eftersom den nuvarande huvudmannen inte var huvudman för skolan under läsåret 2012/2013 som
denna kvalitetsrapport behandlar kan vi inte uttala oss om det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå för förra läsåret. Rektor, som även var rektor förra läsåret, redogör dock för det
systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå i denna rapport.
Som ny huvudman går vi in i en spännande period. Vi upplever att det finns en stor kompetens och ett
starkt engagemang bland lärarkåren på skolan för frågor som rör skolans kvalitetsarbete och
pedagogisk utveckling. Detta engagemang vill vi behålla och stärka. Insatser kommer att göras från
huvudmannens sida för att under kommande år upprätta rutiner och processer kopplat till skolans
systematiska kvalitetsarbete.
Jimmy Kjellström, Verksamhetschef
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SAMLAD BEDÖMNING UR HUVUDMANNENS PERSPEKTIV
INSTRUMENTELL KVALITET
Lärarbehörigheten på skolan är hög (87%) och eleverna upplever i hög grad (88 %) att lärarna är
kunniga i sina ämnen (elevernas uppskattning i stockholmsenkäten).
Utifrån de uppgifter vi från huvudmannen lyckats få fram, ser likvärdigheten i bedömning och
betygsättning ut att ligga i nivå med eller något under rikssnitt (se bilaga 1) sett till
överensstämmelsen mellan elevernas betyg på de nationella.
Arbete med stöd och särskilt stöd: När det gäller skolans arbete med stöd och särskilt stöd används
fortfarande många av de rutiner som utgick från den gamla gymnasieskolans skollag och författningar
(GY2000). För att säkerställa att skolan lever upp till de krav som ställs i nuvarande författningar,
kommer vi från huvudmannens sida under läsåret 2013/2014 att implementera den standard för arbete
med särskilt stöd som gäller för övriga skolor i verksamheten. Särskilt kommer man att titta på
rutinerna kring utredning av behovet av särskilt stöd samt upprättande och beslut kring
åtgärdsprogram.
Likabehandling och värdegrund: Enligt den enkätundersökning som genomfördes på samtliga
elever i år 2 (se bilaga 2) uppger 100 % av eleverna att de känner sig trygga på skolan, något som
också styrks av resultaten på den skolenkät (gemensam för alla tidigare JB-skolor) som genomfördes
under våren 2013. Eleverna upplever också i hög grad att personalen på skolan tar ansvar för att alla
ska bli behandlade med respekt och att stämningen på skolan är god. DesignGymnasiet saknar dock
en systematik i arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling på ett sätt som lever
upp till kraven i författningarna. Skolan saknar en aktuell plan mot kränkande behandling och en
likabehandlingsplan (enligt 6 kap 8§ skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Det
saknas rutiner för anmälan och utredning av kränkande behandling/diskriminering och trakasserier.
Eleverna görs inte heller, i tillräckligt stor utstäckning, delaktiga i arbetet. Mot bakgrund av detta
kommer vi från huvudmannens sida att särskilt arbeta för att få till stånd ett målinriktat arbete för att
förebygga och motverka kränkande behandling på skolan, samt implementera rutiner för att
säkerställa att arbetet och plandokumentet motsvarar kraven i författningarna.
Systematiskt kvalitetsarbete: Rektor har under läsåret 2012/2013 följt upp delar av skolans resultat
och utgått från slutsatser kring dessa i sin planering av verksamheten, något som formulerats i den
verksamhetsplan som upprättats under 2012/2013. Denna verksamhetsplan har dock inte varit
förankrad i verksamheten och det är tydligt att lärare och övrig personal på skolan inte känt sig
delaktiga i eller informerade om i vilken riktning utvecklingen av utbildningen tar, och inte heller på
vilka grunder. Under kommande läsår kommer således rektor, i egenskap av pedagogisk ledare och
chef för skolan, att med huvudmannens stöd, behöva utveckla formerna för att tydligare kommunicera
målen för verksamheten till personal och elever, samt få till stånd en systematik i kvalitetsarbetet som
utgår från huvudmannagemensamma uppföljningar.
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Klagomålshantering: Alla skolor i Sverige ska ha rutiner för att ta emot klagomål från elever, föräldrar
och andra (4 kap. 8 § Skollagen). Syftet är att den som driver verksamheten, huvudmannen, ska få reda
på eventuella brister och kunna rätta till dem snabbt. Skolan har under tidigare år inte haft några
tydliga rutiner för hur detta ska ske. Som ny huvudman kommer vi att under 2013/2014 implementera
nya klagomålsrutiner för skolan som skall vara väl kända för skolans elever och deras vårdnadshavare.
Klagomålsrutinerna kommer även att anslås på skolans hemsida.

FUNKTIONELL KVALITET
När det gäller skolans måluppfyllelse med avseende på kunskaper ser vi att andelen behöriga
slutbetyg uppgår till 92 %, vilket är en lika stor andel som föregående år. Den genomsnittliga
betygspoängen (meritvärdet) på elevernas slutbetyg steg också från föregående års 15,1 till 15,3 och
skolan ligger över det nationella genomsnittet på 14,0 (SIRIS dec. 2012). Sett till samtliga betyg som
sattes under läsåret 2012/2013 är 92 % godkända, vilket innebär att skolan har en relativt god
måluppfyllelse. Dock är andelen elever som lämnade skolan utan slutbetyg (18%) mycket hög, i
synnerhet på det högskoleförberedande samhällsprogrammet där endast 75% av eleverna fick
slutbetyg 2012/2013. Enligt de analyser som gjorts, verkar den höga andelen elever som lämnar skolan
med samlat betygsdokument ha två huvudsakliga orsaker; att eleverna på skolan inte följde en
individuell studieplan och att många efter tre års studier därmed saknade tillräckligt många poäng
(2500) för att uppfylla kraven för slutbetyg, samt att många av eleverna under 2011/2012 tappat
förtroendet för skolan och därför inte närvarade i tillräckligt stor utsträckning för att erhålla ett betyg i
de kurser som ingick i deras studieväg. Vi kommer från huvudmannens sida därför att under 2013/2014
säkerställa att varje elev på skolan har, och följer sin individuella studieplan, samt att man arbetar
aktivt på skolan för att vinna varje elevs förtroende.

UPPLEVD KVALITET
Enligt rektor på skolan samt de enkätundersökningar som gjorts under året (bilaga 2 och JB:s
skolenkät) kan vi se att elevnöjdheten på skolan har gått från att vara mycket låg under läsåret
2011/2012, till relativt hög 2012/2013. Vi ser det som positivt att eleverna fått ett ökat förtroende för
skolan, och att man på skolans under läsåret lyckats vända denna negativa trend. Vi kommer dock
under 2013/2014 att följa upp elevnöjdheten genom vår huvudgemensamma elevenkät för att
säkerställa att elevernas förtroende för skolan är stort även framöver.
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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 huvudmannaoch 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 46 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

Oktober-november

1 oktober t o m näst sista veckan i
november

Likabehandlings- och
värdegrundskartläggningar
genomförs.

November

Sista veckan i november

Resultat av verksamhetsgemensam
likbehandlings- och värdegrundsenkät 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

Ansvar
Rektor/likabehandlingsoch värdegrundsgrupp

Rektor/likabehandlingsoch värdegrundsgrupp

kring likabehandling- och
värdegrundsarbete)
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/likabehandlingsoch 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
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Osv.

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
Rektors rapportering
(personal)

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)

Elevstruktur

Verksamhet/Skola/Program/
Årskull

Genomsnittlig
betygspoäng för
intagna elever (år 1)

Verksamhet/Skola/Program

Åtgärdsprogram

Verksamhet/Skola
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Index för nöjdhet,
Medarbetarenkät,
attraktionskraft och
NMI
engagemang
Antal elever på skolan
uppdelat på pojkar och
flickor den 15 september Adela/Schoolsoft
Medel, lägsta och
högsta värde för antagna Rektors rapportering
elever den 15 september och bokföring
Antal upprättade
åtgärdsprogram
uppdelat på kategorier
av stöd

Rektors rapportering

Februari mars
15
september
15
september
Andra
veckan i
januari, samt
första veckan
i juni.

4.2 FUNKTIONELL KVALITET
Uppgift som följs upp

Nivåer som uppgiften följs upp på

Definition

Uppgiften
inhämtas
genom

Antal förstagångselever
som påbörjat
utbildningen och andel
SIRIS
av dem som fullföljt
gymnasieutbildning inom
4 år.
Adela/
Antal elever som avbrutit Schoolsoft
studierna under läsåret + Rektors
rapportering
orsak till avbrutna
och
studier.
bokföring

Uppgiften inhämtas
i

Genomströmning, SIRIS

Verksamhet/Skola/Program

Avbrutna studier

Verksamhet/Skola/Program

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

Telefonintervju,
Markör

Mars

Verksamhet/Skola/Program

Antal/andel elever som
påbörjat högskola/
universitetsstudier 3 år
efter avslutad utbildning

Telefonintervju,
Markör

Mars

Verksamhet/Skola/Program

Resultat på frågan:
"Upplever du att du efter
Telefondin utbildning stod
intervju,
rustad för yrkeslivet/
Markör
högre
studier/samhällslivet?"

Mars

Påbörjade
högskolestudier
3 år efter avslutad
utbildning

Elevskattning - tidigare
elever.
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December

Löpande allteftersom
elever avbryter
studier

Uppgift som följs upp

Nivåer som uppgiften följs upp på

Definition

Uppgiften
inhämtas
genom

Uppgiften inhämtas
i

Samtliga kurser uppdelat
på F-A

Adela/
Schoolsoft

December/jan och
Juni

Matematik 1, Svenska 13, engelska 5-6 +
Gymnasiearbete
uppdelat på F-A

Adela/
Schoolsoft

December/jan och
Juni

SCB

Februari

Rektors
rapportering

Maj

Verksamhet/Skola/Program/Lärare
Prognos = lärarens professionella
Prognosicerad
helhetsbedömning av med vilken
måluppfyllelse (kunskaper)
nivå respekive elev kommer att nå
och satta betyg:
kunskapskraven i vid kursens slut
SAMTLIGA KURSER
(d.v.s. inte av vad eleven visat att
han/hon just här och nu har nått i
relation till kunskapskraven).
Verksamhet/Skola/Program/Lärare
Prognosicerad
måluppfyllelse (kunskaper)
och satta betyg
BEHÖRIGHETSGIVANDE
KURSER +
Gymnasiearbete

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).

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.

APL (gäller endast
yrkesprogram)

Verksamhet/Skola/Program

Andel elever på APLplats, samt andel elever i
SFL (skolförlagt lärande)
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4.3 INSTRUMENTELL KVALITET
Nivåer som uppgiften följs
upp på

Definition

Uppgiften
inhämtas genom

Uppgiften
inhämtas i

Verksamhet/Skola

Andel anställda lärare
med legitimation/
pedagogisk examen för
undervisning på
gymnasiet (tjänster).

Rektors rapportering

September/
oktober

Verksamhet/Skola

Andel anställda lärare
med legitimation/
pedagogisk examen
(tjänster)

SIRIS

April

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

Februarimars

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

Verksamhet/Skola

Elevers upplevelse av
utbildningen kopplat till Huvudmannagem.
värdegrundsförfattningar
enkätsystem
na

Uppgift som vi
följer upp

Lärarbehörighet,
LBS

Lärarbehörighet,
SIRIS

Övrig kompetens

Kartläggning av
trygghet kopplat till
trakasserier,
diskriminering och
kränkande
behandling.
Utredningar om
kränkande
behandling
Plan mot kränkande
behandling och
likabehandlingsplan
(samlat
plandoument)

Verksamhet/Skola

Verksamhet/Skola

Antal anmälda fall
uppdelat på typ av
kränkning

Rektors/huvudmans
rapportering

Kvalitetssäkring av plan
mot kränkande
behandling och
Rektors
likabehandlingsplan
rapportering/huvudm
(samlat plandoument) i
linje med kraven i skollag ans rapportering
och diskrimineringslag

Oktobernovember

Löpande,
december

Februari

Skattad kvalitet
ELEVER

Verksamhet/Skola/Lärare

Elevers skattning av
Huvudmannagem.
lärares arbete i linje med
enkätsystem/
riktlinjerna i läroplanen
Rektors rapportering
(Undervisningsutvärderin
g)

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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April/maj

4.4 UPPLEVD KVALITET

Uppgift som vi
följer upp

Nivåer som uppgiften följs upp
på

Definition

Uppgiften
inhämtas genom

Nöjdhet ELEVER

Verksamhet/Skola

Elevers upplevelse av
utbildningen kopplat till
egna önskningar och
förväntningar på
utbildningen:
Elevenkät
Nöjdhet;
Rekommendationsgrad
; (Trygghet; Trivsel;
Kunskapsutveckling).

Februari-mars

Intresse för
utbildningen

Verksamhet/Skola/Program

Antal 1- handssökande
elever av antagna
elever i september

September

Rektors rapportering
och bokföring

Uppgiften
inhämtas i

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.
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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 analysoch 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:
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-

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 kvalitesansvarig.
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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1. ELEVERS INFLYTANDE OCH SKOLANS UPPDRAG
1.1 SKOLLAGEN OM ELEVERS INFLYTANDE

Elevers inflytande i utbildningen regleras i skollagens (2010:800) 4 kapitel Kvalitet och

inflytande.

Där framgår bland annat att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen (8§).
Vidare framgår att eleverna ska ges inflytande över utbildningen och fortlöpande
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas
informerade i frågor som rör dem (9§). Elevernas arbete med inflytandefrågor ska stödjas
och underlättas av det sätt som utbildningen och undervisningen organiseras.
Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna (13§). Där ska
frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna
behandlas. Inom ramen för forum för samråd ska eleverna informeras om förslag till beslut i
sådana frågor och ges möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Eleverna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. De ska också
informeras om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen.
Den närmare utformningen av inflytandet ska anges i skolans arbetsplan/planering av
verksamheten (14§).

1.2 ARBETSMILJÖLAGEN OM ELEVERS INFLYTANDE
I arbetsmiljölagens 6 kapitel 17-18 §§ (1977:1160) finns bestämmelser om elevskyddsombud
och deras roll som företrädare för eleverna i arbetsmiljöfrågor. Elevskyddsombuden ska vara
delaktiga i skolans systematiska arbetsmiljöarbete för att förebygga risker i den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön.

1.3 LÄROPLANEN OM ELEVERS INFLYTANDE

Läroplanen klargör följande i sitt inledande avsnitt om Skolans grundläggande värden och
uppgifter, Rättigheter och skyldigheter:
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden.
Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och
vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.
Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat
förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och
skyldigheter eleverna har.”

Läroplanen klargör även tydligt de mål som eleverna ska nå när det gäller elevernas ansvar
och inflytande (Lpf94; Elevernas ansvar och inflytande, 2.4).
Skolans mål är att alla elever:
•
•
•
•

tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan
utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former
utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv

•

stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta
ansvar och påverka sina villkor.

För att alla elever ska nå läroplansmålen inom ansvar och inflytande ska alla som arbetar i
skolan:
• gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön
För att alla elever ska nå läroplansmålen inom ansvar och inflytande ska lärarna:
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll
i undervisningen,
• uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det
• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen
Rektorn ansvar för att se till att lärare och övrig skolpersonal fullgör sitt ansvar, och för att
skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,

2. STANDARD FÖR ELEVINFLYTANDE
Elevinflytande ska vara en central utgångspunkt för skolans verksamhet, både i
utbildningens vardag, uppföljning och planering. Inflytandet ska omfatta möjligheten att
påverka utbildningen i delar och helhet, och arbetet med elevinflytande ska tydligt bidra till
positiva erfarenheter hos eleverna av personligt ansvarstagande och förtroendeuppdrag.
För att eleverna ska kunna påverka utbildningen och undervisningen ska alla elever få
information om skolan och utbildningen samt elevernas rättigheter och ansvar, när de börjar
på skolan och löpande under utbildningens gång. Det ska då också få information om
formerna för inflytandet på skolan.
Möjlighet till inflytande i utbildningen ska åtminstone ske genom:
•
•
•
•
•
•
•

inflytande i respektive kurs
klass- och elevråd
forum för samråd
likabehandlings- och värdegrundsarbete
det systematiska kvalitetsarbetet
det systematiska arbetsmiljöarbetet
möjlighet att lämna klagomål på utbildningen

Vid varje skola ska det finnas en elevrådssamordningsfunktion. Hans eller hennes uppgift är
att stötta eleverna att organisera sitt inflytande genom elev- och klassråd så att det stärker
elevernas tilltro till sin egen förmåga att själva och tillsammans med andra elever ta initiativ
och ansvar för att påverka elevernas villkor på skolan.
Elevrådssamordnaren ska vara elevernas stöd att utveckla sin förmåga att arbeta i
demokratiska former på korrekta grunder, men även fungera som ett stöd för skolans
lärare, övrig personal och skolledning för att främja elevinflytande. Samordnaren ska även
hjälpa till med att hålla samman elevernas inflytande i alla delar.
Nedan beskrivs rutinerna för inflytandet i sina delar och vad som gäller på skolorna. Som
utgångspunkt i arbetet kring elevinflytande ska även Skolinspektionens rapporter och
Skolverkets stödmaterial användas.

2.1 INFLYTANDE GENOM UNDERVISNING
I varje kurs som eleverna påbörjar ska läraren gå igenom och förklara kursens centrala
innehåll och kunskapskrav och hur kursen hänger ihop med den utbildning som eleverna
går, samt ge exempel på olika arbetsformer för att nå kunskapskraven. Efter att ha fått en
bild av elevgruppens intressen, synpunkter och förutsättningar ska läraren ge förslag på
kursens upplägg i en undervisningsplan, där undervisningens arbetsformer bland annat
beskrivs utifrån målen i läroplanen kopplat till elevernas ansvar och inflytande.
Undervisningsplanen ska följas upp av rektorn (se standard för systematiskt kvalitetsarbete).
Under kursens gång ska lärare och elever tillsammans utvärdera undervisningen och justera
arbetsformerna efter behov (se standard för systematiskt kvalitetsarbete).

2.2 INFLYTANDE GENOM KLASS- OCH ELEVRÅD
På varje skola ska det finnas klass- och elevråd alt. elevkår. Elevrådet organiserar 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 ska väljas och arbeta i linje med det
uppdrag som respektive roll innebär.

2.3 INFLYTANDE GENOM FORUM FÖR SAMRÅD
En gång per termin ska samrådsmöte genomföras, dit elever och personal inbjuds att
delta. Där ska information ges i frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan
ha betydelse för eleverna. På mötet ska deltagarna ges tillfälle att komma med synpunkter
innan beslut fattas.
Bland annat ska skolans ordningsregler behandlas där innan de beslutas av rektor.
Ordförande för samrådsmötet är rektor. Det är också rektorn som kallar och i samverkan
med elevråd, lärarlag, likabehandlings- och värdegrundsgrupp m.m. förbereder agendan.
Mötena ska protokollföras av elevrådssamordnaren och justeras av lämplig person, t.ex.
elevrådets sekreterare.

2.4 INFLYTANDE GENOM LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSGRUPP
I varje skolas likabehandlings- och värdegrundsgrupp kring arbete och upprättande av
skolans samlade plandokument inkl. likabehandlingsplan och plan mot kränkande
behandling, ska de elever som är intresserade av området ges möjlighet att delta. Rektorn
avgör hur stor arbetsguppen kan bli. (Se vidare standard för likabehandlings- och
värdegrundsarbete).

2.5 INFLYTANDE GENOM UTVÄRDERINGSSEMINARIER OCH
KVALITETSARBETE

Eleverna ska ges möjlighet och uppmuntras 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.
I samband med dessa seminarietillfällen ska bland annat formerna för elevinflytandet på
skolan följas upp och utvärderas inom ramen för elevernas ansvar och inflytande och skolans
arbete för att främja inflytandet (Lgy11 2.2) (Se vidare standard för systematiskt
kvalitetsarbete).
Elever ska även ges möjlighet till och uppmuntras att delta vid verksamhetens interna
granskningar (Se vidare standard för systematiskt kvalitetsarbete) och vid Skolinspektionens
tillsyner och kvalitetsgranskningar.

2.6 INFLYTANDE GENOM ELEVSKYDDSOMBUD
Eleverna ska på varje skola företrädas av elevskyddsombud. Alla program och årskurser ska
representeras i den grupp elevskyddsombud som företräder eleverna på skolan.
Elevskyddsombuden ska ges utbildning i sitt uppdrag som elevskyddsombud och i formerna
för skolans systematiska arbetsmiljöarbete.

2.7 INFLYTANDE GENOM KLAGOMÅL PÅ UTBILDNINGEN

Elever och vårdnadshavare som har klagomål på utbildningen ska kunna vända sig till
skolan eller huvudmannen med sina synpunkter och få svar. Om det på detta sätt kommer
fram att det finns brister i verksamheten, ska skolan och/eller huvudmannen se till att
nödvändiga åtgärder vidtas.

2.7.1 Det här gäller om en elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen

Verksamhetens rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två
steg – varav det första steget är att klagomålet utreds och åtgärdas på skolnivå och det
andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå
det gäller.
Eleverna och vårdnadhavare/föräldrar ska informeras om rutinerna i samband med
introduktionsperioden vid läsårsstart respektive föräldramöten. Rutinerna finns på
hemsidan och ska även anslås i skolans lokaler. Klagomål ska alltid behandlas konfidentiellt.
Klagomål utreds och åtgärdas på skolnivå
1. En elev/vårdnadshavare som har klagomål mot utbildningen uppmanas i första hand
att vända sig till rektorn på skolan. (Om klagomål lämnas på rektorn vänder man sig
istället direkt till huvudmannen, se steg 2 nedan). Klagomålet ska lämnas skriftligt via
mail eller postburet brev till skolans adress, eller dokumenteras skriftligt av den i
personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet ska alltid lämnas till
rektorn för fortsatt handläggning. Klaganden uppmanas att lämna kontaktuppgifter
dit svaret kan skickas, men klagomål kan även lämnas anonymt.
2. En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet samt uppgift om ungefärlig
handläggningstid ska sändas till klaganden inom ett dygn (vardag) från det att
rektorn tagit emot klagomålet. Om klagomålet lämnats anonymt går ingen
bekräftelse ut. Utgångspunkten är att handläggningen ska ske skyndsamt.
Om utredningen fordrar ytterligare information från klaganden eller personal på
skolan tas en kontakt med den/de som berörs.
3. När klagomålet har utretts ska klaganden få ett skriftligt besked hemsänt på hur
situationen har lösts. Vår policy är även att rektorn tar personlig kontakt med
klaganden. Om klagomålet är anonymt ges ingen återkoppling på hur situationen har
lösts.
Kopia av rektors beslut ska även lämnas till huvudman.
I beskedet som sänds till klaganden ska information ges om hur klaganden kan gå
vidare om han/hon upplever att situationen kvarstår. Han/hon ska då uppmanas att
skriftligen vända sig till huvudmannen med sitt klagomål via mail eller postburet
brev. Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas för
klaganden så att han/hon inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i
utbildningen genom klagomål ska alltid åtgärdas skyndsamt utifrån vad situationen
kräver.
4. Samtliga klagomålsutredningar ska arkiveras och dokumenteras enligt
”[ortsbeteckning]_KL 0001/0002/0003” osv. och ligga till grund för skolans
regelbundna uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten (se standard
för systematiskt kvalitetsarbete).

Klagomål utreds och åtgärdas på huvudmannanivå
1. Klagomålet ska sändas till någon av följande adresser:
E-postadress: klagomal@lbs.se, klagomal@didaktus.se,
klagomal@designgymnasiet.se Ämnesrad: Klagomål
Postadress: Ljud & Bildskolan LBS AB/Didaktus skolor AB/Nya DesignGymnasiet AB,
Att. Klagomål, Box 2546, 403 17 Göteborg
2. Klagomålet ska ankomstdateras och bekräftas av huvudmannen till avsändaren
inom ett dygn (vardag), med en uppskattning om ungefärlig handläggningstid
utifrån ärendets karaktär. Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.
3. Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen fordrar ytterligare
information från klaganden, rektor eller övrig personal på skolan ska en kontakt tas
med den/dem ärendet berör.
4. När ärendet är utrett ska huvudmannen fatta ett beslut, som postas till klaganden
med uppgifter om hur klaganden kan gå vidare om klagomålet kvarstår.
Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas för klaganden
så att han/hon inte behöver gå vidare. Huvudmannen tar även personlig kontakt med
klaganden. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål ska alltid
åtgärdas skyndsamt utifrån vad situationen kräver.
5. Samtliga klagomålsutredningar ska arkiveras och dokumenteras enligt
”Skolenhet_KL 0001/0002/0003” osv. och ligga till grund för huvudmannens
regelbundna uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten (se standard
för systematiskt kvalitetsarbete).

BILAGA 1: UTREDNING AV KLAGOMÅL
Skola som klagomålet gäller:
Klagomål som utredningen gäller:

Ärendenummer (”[Ortsförkortning_KL0001/0003/0004]” osv):

Klagomål kommer från, datum:

Bilaga/or:

Bryt ut själva kärnan/orna i klagomålet och red ut klagomålet sakligt. Undersök faktauppgifter och identifiera relevansen i
klagomålet utifrån författning. Har skolan brustit i sina rutiner, saknar skolan rutiner osv.

Sammanfatta vad utredningen kommer fram till och på vilka grunder

Utredning avslutad [datum och signatur rektor/företrädare för huvudman]
20XX-XX-XX
_______________________

BILAGA 2: BEMÖTANDE AV KLAGOMÅL
Skola som klagomålet gäller:
Klagomål som utredningen gäller:

Ärendenummer (”[Ortsförkortning_KL0001/0003/0004]” osv):

Klagomål kommer från, datum:

Bilaga/or:

Sammanfattning av klagomål och utredning

Beslut

Beslut [datum och signatur rektor/huvudman]
20XX-XX-XX
_______________________

Inte nöjd med rektors beslut?
Om du upplever att situationen kvarstår kan gå vidare med ditt klagomål till huvudmannen. Vänd dig då
skriftligen till huvudmannen via mail eller postburet brev på nedanstående adresser. När klagomålet är mottaget
får du en bekräftelse samt upplysning om beräknad handläggningstid. Därefter får du ta del av huvudmannens
beslut i ärendet via postburet brev och personlig kontakt.
E-postadress: klagomal@lbs.se, klagomal@didaktus.se, klagomal@designgymnaiset.se
Ämnesrad: Klagomål
Postadress: Ljud & Bildskolan LBS AB/Didaktus skolor AB/Nya DesignGymnasiet AB, Att. Klagomål, Box 2546, 403
17 Göteborg
Inte nöjd med huvudmannens beslut?
Om du upplever situationen kvarstår kan du ta kontakt med Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skolan.
Mer information hittar du på Skolinspektionens hemsida www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/
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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.
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 skolagens (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 huvudmannen alltså se till att varje enskild skola har en likabehandlingsplan för
att främja likabehandling och motverka trakasserier och diskriminering samt en plan för att
motverka kränkande behandling. Planerna 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 omständigheter får missgynna eller kränka en elev.

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 planer mot
diskriminering och 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.

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

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
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 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, visst funktionshinder, 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 funktionshinder inte får tillfälle att redovisa
sina kunskaper fullt ut.
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, funktionshinder, 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.

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.

Diskrimineringsgrunder
Kön: kvinna eller man. Även transexuella 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.

Funktionshinder: 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.

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.

Diskrimineringsgrunden religion definieras inte i lagtexten, därmed används diskrimineringsombudsmannens
(DO) definition.
1

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 gymnasieintagningen 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, funktionshinder m.m. missgynnas till följd av schematekniska orsaker.

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 brottsituationer 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 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 (andra halvan av
höstterminen), dels genom kvalitetssäkring av skolornas plandokument (början av året) och
interna granskningar (feb/mars) 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).

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 vuxen 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 och utredning av diskriminering/trakasserier/kränkande behandling
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.
Utifrån utredningen fattas beslut om åtgärder i ett handlingsprogram. Detta följs upp,
utvärderas och revideras så länge situationen inte är löst.

Blankett: Anmälan och utredning av diskriminering/trakasserier/kränkande behandling.

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 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.

Plandokument
Plandokumentet ska klargöra att skolan har nolltolerans mot alla former av kränkningar och
innehålla en beskrivning av vilka insatser som skolan ska genomföra under året för att främja
likabehandling, 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.
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.
4a. 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.
4b. Kartläggning av risker
Under den här rubriken ska kartläggningen av risker/brister kopplat till likabehandlingsoch värdegrundsarbetet beskrivas. Kartläggningen ska omfatta verksamhetsgemensam
LoV-enkät, incidentrapporter och lokala riskanalyser som går igenom allt från
kompetens till fysisk miljö.
5a. Skolans främjande likabehandlingsarbete (likabehandlingsplan) (insatserna
förläggs till höstterminen)
Under den här rubriken ska skolans insatser för att främja likabehandling kopplat till
varje diskrimineringsgrund beskrivas, oavsett de risker/brister som kartlagts. Tid, ansvar
och plan för uppföljning och utvärdering ska framgå.
5b. 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
och plan för uppföljning och utvärdering ska framgå.
5c. 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.
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. Detta ska framgå av den undervisningsplan som
varje lärare upprättar för varje kursgrupp (se Standard för systematiskt kvalitetsarbete).
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.

BILAGA 1A: SKOLLAGEN (2011:800) 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
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 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.

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, funktionshinder, 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, visst
funktionshinder, 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. 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, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder

4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet
5. 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, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder
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
3.
4.
5.
6.

eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett
annat kön
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande
Funktionshinder: 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
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
Ålder: uppnådd levnadslängd

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier
Diskrimineringsförbud
5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen får inte diskriminera någon elev eller
elev som söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas
med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.
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
funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning kommer i en jämförbar situation
med personer utan sådant funktionshinder.
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
Målinriktat arbete
14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen ska inom ramen för
denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter för de elever som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§.
Att förebygga och förhindra trakasserier
15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och
förhindra att någon elev som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som
har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.

Likabehandlingsplan
16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de elever
som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra
trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder
som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in
i efterföljande års plan.

BILAGA 2: ENKÄTFRÅGOR HUVUDMANNAGEMENSAM
LOV-ENKÄT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jag går på följande program:
(Eleven väljer program och inriktning vid den aktuella skolenheten)
Jag går i årskurs (1/2/3/4)
Har du fått information om likabehandlings- och värdegrundsarbetet på din skola? (JA/NEJ)
Vet du vem du ska vända dig till om du blivit illa behandlad av andra elever eller personal på din skola? (JA/NEJ)
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
7e. Hur kommer det
skolan tog tag i
sig att du inte
situationen? (JA/NEJ)
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
8e. Hur kommer det
skolan tog tag i
sig att du inte
situationen? (JA/NEJ)
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, funktionshinder, eller könsöverskridande identitet eller uttryck). (JA/NEJ)

11.
12.
13.
14.

Om JA:
Om NEJ: (gå vidare till fråga 10)
9a. Ange vad i skolans miljö som du upplever är
diskriminerande (FRISVAR)
Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra med respekt? (JA/NEJ)
Upplever du att personalen på din skola behandlar dig med respekt? (JA/NEJ)
Upplever du att du (i den utsträckning du skulle vilja) har fått vara delaktig i likabehandlings- och värdegrundsarbetet
på din skola? (JA/NEJ)
Finns det någon särskild fråga du skulle önska att likabehandlings- och värdegrundsgruppen på din skola arbetade
mer med? (FRISVAR)

BILAGA 3: CHECKLISTA FÖR KVALITETSGRANSKNING AV
PLANDOKUMENT
Datum:
Skola:
Granskare:
Plan för uppföljning (när och av vem):

1

1.1

Kriterium (enl.
författningarna)
Plan mot kränkande
behandling och
likabehandlingsplan
upprättas varje år
(dokumentet har en
aktuell/korrekt datering)
samt avser arbetet för

Författningsstöd

2010:800 6 kap. 8 §
skollagen; 2008:567 3
kap. 16 §
diskrimineringslagen

den aktuella skolan.

Plan mot kränkande
behandling och
likabehandlingsplan
innehåller en förteckning

1.2

1.3

1.4

över brister/risker som
behöver
åtgärdas/förebyggas
under året för att

förhindra kränkande
behandling (plan mot
kränkande behandling)
respektive trakasserier
och diskriminering
(likabehandlingsplanens
motverkande del).
Likabehandlingsplanen
består av en främjande
del (insatser som
planeras för att främja
lika behandling oavsett
kön, religionstillhörighet,
funktionshinder osv.
(oavsett dokumenterad
risk/brist).
Samtliga*
diskrimineringsgrunder
finns representerade i
likabehandlingsplanens
främjande del (*se 4.1)
Plan mot kränkande
behandling och
likabehandlingsplan
innehåller en uppföljning

och utvärdering av

1.5

1.6

föregående års
genomförda åtgärder
och insatser för att främja
likabehandling samt
förebygga och motverka
diskriminering och
trakasserier samt
kränkande behandling.
Eleverna medverkar i

2010:800 6 kap. 8 §
skollagen; 2008:567 3
kap. 15-16 §
diskrimineringslagen

2008:567 3 kap. 16 §
diskrimineringslagen

2008:567 3 kap. 16 §
diskrimineringslagen

2010:800 6 kap. 8 §
skollagen; 2008:567 3
kap. 16 §
diskrimineringslagen

2006:1083 1 §

Krav bedöms
uppfyllda
(ja/nej)

Kommentar

upprättandet av plan
mot kränkande
behandling och
likabehandlingsplan.

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

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.
Rutinerna för anmälan,
utredning och åtgärder
svarar mot kraven i
författningarna.
Rutinerna för anmälan,
utredning och åtgärder
framgår tydligt.

1.15
1.16

2006:1083 2 §
Förordning om barns
och elevers deltagande
i arbetet med planer
mot diskriminering och
kränkande behandling

Skolverkets allmänna
råd 2012; DO:s
handledning 2013

Skolverkets allmänna
råd 2012; DO:s
handledning 2013
Anmälningsskyldigheten Skolverkets allmänna
för all personal (inkl.
råd 2012; DO:s
rektor) framgår tydligt.
handledning 2013
Förbudet mot
trakasserier,
Skolverkets allmänna
diskriminering och
råd 2012; DO:s
kränkande behandling
handledning 2013
framgår tydligt.
Åtgärderna för att
förebygga och motverka
trakasserier respektive
kränkande behandling
utgår tydligt från en
dokumenterad riskanalys Skolverkets allmänna
eller identifierad brist
råd 2012; DO:s
genom kartläggning av
handledning 2013
nuläget utifrån
incidentrapporter från
utredda ärenden,
intervjuer, enkäter,
lokalronder m.m.
Planerna innehåller,
jämte likabehandlingsplanens främjande del,
Skolverkets allmänna
en beskrivning av det
råd 2012; DO:s
löpande/generella
handledning 2013
relations- och
värdegrundsstärkande
arbetet på skolan.
Det framgår av planerna
hur centrala

begrepp definieras
1.14

Förordning om barns
och elevers deltagande
i arbetet med planer
mot diskriminering och
kränkande behandling

(kränkande behandling,
diskrimineringsgrundern
a, diskriminering,
direkt/indirekt
diskriminering, sexuella
trakasserier, trakasserier).
Planerna är tydliga och
lätta att förstå för både
elever, föräldrar och
lärare.
Det framgår tydligt av
planerna att skolan har

Skolverkets allmänna
råd 2012; DO:s
handledning 2013

Skolverkets allmänna
råd 2012; DO:s
handledning 2013
Skolverkets allmänna
råd 2012; DO:s

V
Vem

nolltolerans mot

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

kränkande behandling,
diskriminering och
trakasserier.
Övriga kriterier (enligt
verksamhetsgemensam
standard och
koncerngemensamma
riktlinjer.)
Diskrimineringsgrunderna ålder och

könsöverskridande
identitet finns

representerade i
likabehandlingsplanens
främjande del.
Definitionerna
exemplifieras på ett
konkret sätt så att elever
och lärare enkelt kan
förstå skillnaden mellan
begreppen.
Elevernas medverkan i
upprättandet av plan
mot kränkande
behandling och
likabehandlingsplan
framgår tydligt i
dokumenten.
Det framgår av
plandokumentet att
skolan har en

handledning 2013

Policystöd

Koncerngemensam
riktlinje

Koncerngemensam
riktlinje

Koncerngemensam
riktlinje

likabehandlings- och
Verksamhetsvärdegrundsgrupp där
minst skolledning,
gemensam standard
lärarrepresentant,
elevrepresentanter samt
representant för
elevhälsan ingår.
Det framgår av
plandokumentet att
gruppen ansvarar för att
driva skolans
likabehandlings- och
värdegrundsarbete, men
att ytterst rektor ansvarar
för att arbetet kommer
till stånd och att ett
samlat plandokument
upprättas som motsvarar
kraven i författningarna
och verksamhetens
standard.
Det framgår av
dokumentet att det
upprättas årligen och
gäller fr.o.m. januarijanuari
Främjande insatser
förläggs huvudsakligen
till höstterminen och
motverkande åtgärder
till vårterminen.
Det framgår tydligt av
plandokumentet att
skolan har nolltolerans

Krav bedöms
uppfyllda
(ja/nej)

Verksamhetsgemensam standard

Verksamhetsgemensam standard

Verksamhetsgemensam standard
Verksamhetsgemensam standard

Större krav än vad SI

Kommentar

2.9
2.10

mot kränkande
behandling och
trakasserier
Skolans vision med
arbetet uttrycks tydligt
Dokumentet är tydligt
och lätt att förstå för
både elever, föräldrar
och lärare.

Sammanfattande kommentarer:

Datum för uppföljning:

Verksamhetsgemensam standard
Verksamhetsgemensam standard

BILAGA 4: ANMÄLAN OCH UTREDNING AV
DISKRIMINERING/TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE
BEHANDLING
Blanketten fylls i av den ur personalen som tar emot anmälan/alt. själv uppmärksammar förekomst av kränkningar.
1. Elev/elever anmälan gäller

[berörd personal fyller i]
2. Information kommer från, datum

3. Information mottagen av, datum

[berörd personal fyller i]

berörd personal fyller i]

4. Vad har hänt? Beskriv situationen noggrant och namnge de inblandade.

[berörd personal fyller i]

5. Rektor har mottagit anmälan,
datum [rektor fyller i]

6. Huvudmannen har mottagit anmälan,
datum [huvudmannen fyller i]

7. Ansvarig för utredningen

[huvudmannen fyller i]

8. Kompletterande information till utredningen [huvudmannen fyller i]

9. Sammanfattande bedömning utifrån diskrimineringslag (2008:567) 1 kap. 4§ samt skollag (2010:800) 6 kap:

[huvudmannen fyller i]

Typ av diskriminering:
Direkt diskriminering
Indirekt diskriminering
Trakasserier
Sexuella trakasserier
Instruktioner att diskriminera
Samband med:
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder
Annat
Kränkande behandling
Övrigt: ______________________________
Motiv/kommentar:

10. Åtgärder, del 1: så här ska vi gå vidare för att komma till rätta med den aktuella situationen [huvudmannen
fyller i] (När, var, hur, vilka + mål med åtgärderna)

11. Uppföljning:

12. Åtgärder, del 2: så här ska vi gå vidare för att förhindra att liknande situationer uppstår igen [huvudmannen
fyller i] (När, var, hur, vilka + mål med åtgärderna)

13. Uppföljning:

Utredning avslutad [datum/signatur huvudmannens utredare]
20XX-XX-XX

_______________________

APL
APL-ansvarig
APL-plats
Arbetsmiljö
Bedömningsmatris
Bedömningssamtal

Betygsättning

Handledare

Kunskapsutveckling
Omdöme
SchoolSoft/Adela
SFL
Självskattning
Utbildning
Utbildningsplan

Arbetsplatsförlagt lärande. Lärande på ett program som genomförs på en eller flera
arbetsplatser utanför skolan.
Den lärare som ansvarar för övergripande kontakten med APL-platser samt säkerställandet
av att de delar som förlagts på APL genomförs i enlighet med beslut av rektor.
Den arbetsplats där eleven har sitt arbetsplatsförlagda lärande. Till denna kategori räknas inte
verksamhet i skolans lokaler.
Den fysiska och psykiska miljön på skolan och på arbetsplatsen.
Centralt innehåll och tillhörande kunskapskrav i tabellform där ett mål åt gången bedöms.
Bör också innehålla konkretiserade exempel på situationer som avses i de olika betygstegen.
Handledaren bedömer elevens kunskaper i dialog med läraren, utifrån Skolvekrets
kunskapskrav för kursen. Bedömningen behöver dokumenteras, skrivas under och dateras
eftersom det är ett viktigt underlag för lärarens senare betygsättning vid kursavslut.
Den myndighetsutövning som har delegerats av svenska staten till legitimerad och
undervisande lärare anställd av skolan. Läraren ska utifrån Skolverkets kunskapskrav
bestämma nivå på elevens kunskaper. Läraren ska också kunna redovisa skälen för varje
betyg.
En aktiv yrkesutövare som handleder eleven i det arbetsplatsförlagda lärandet och som har
”(…) nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms
lämplig.”(GyF, 14§). Handledaren är inte formellt anställd av DesignGymnasiet.
Avser hur elevens kunskaper utökas, fördjupas och förstärks.
Ett utlåtande om till exempel elevens kunskaper som ska ligga till grund för lärarens
betygsättning.
Internetbaserat pedagogiskt verktyg där större delen av elevdokumentationen
rekommenderas förläggas.
Skolförlagt lärande. Lärande på ett program som genomförs på skolan.
En bedömning av sin egen insats där syftet är att uppmuntra reflektion.
Elevens hela utbildning, inklusive gymnasiegemensamma ämnen och individuella val.
Övergripande som läraren sätter för hela klassen som säkerställer att de uppnår målen med
utbildningen.

Läraren och eleverna diskuterar kursupplägg och läraren går igenom utbildningsplan samt hur APL
samt uppföljning är tänkt att fungera under läsåret.

APL-ansvarig lärare kontaktar och skriver en överenskommelse med mottagande APL-företag. APLansvarig lärare undersöker även vilka personer på företaget som kan vara aktuella som handledare för elever samt att
företaget gjort en riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt.

I dialog med rektor beslutar APL-ansvarig vilka som utses till handledare och bokar
därefter in en träff med mingel, utbildning och planering av vilket centralt innehåll samt vilka kunskapskrav som förslagsvis kan
genomföras under APL. Förslag på aktiviteter under APL som kan kopplas till planeringen exemplifieras och dokumenteras i
en bedömningsmatris av betygsättande lärare som sedan blir rektors underlag för beslut. Under handledarutbildningen
diskuteras även arbetsmiljö för att säkerställa att minderåriga elever inte kommer utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter ensam
utan att handledaren kan leda och ha tillsyn över den sortens riskfyllda uppgifter.

Rektor tar del av planeringen för APL och beslutar därefter huruvida delar av kurser kan
förläggas på arbetsplatser och vilka som ska skolförläggas.

Både elev samt handledare för APL får en återkoppling och eventuell genomgång, efter rektors
beslut, av bedömningsmatrisen, för att de ska veta vilka delar av kursen, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav som är
aktuella samt som kommer att bedömas.

Betygsättande lärare genomför ett besök hos
handledaren där de samtalar om huruvida planeringen efterföljs, vilka kunskaper eleven uppvisat samt vad som behöver
utvecklas med koppling till kunskapskrav och centralt innehåll i bedömningsmatrisen. Betygsättande lärare kontrollerar även
att de delar rektor fattat beslut om att förlägga på arbetsplatser vidhålls. I de fall APL-platsen inte kan erbjuda eleven möjlighet
att uppnå de delar i kursen som avtalat, ska betygsättande lärare informera rektor och APL-ansvarig lärare för att finna annan
APL-plats eller besluta om SFL för eleven. Eventuellt korrigerar rektor sitt tidigare beslut som en individuell åtgärd för eleven.

Under APL återsamlas eleverna en gång på skolan för att följa upp hur APL fungerar, vad de får göra
samt genomföra en självskattning utifrån planeringen för APL. Under denna uppföljning får även eleverna en återkoppling av
handledarens omdöme samt ett förslag av utvecklingsområden för att kunna nå djupare kunskap inför betygssättning vid
kursavslut. Varje termin erbjuds även elev och vårdnadshavare ett utvecklingssamtal där elevens övergripande studiesituation
diskuteras.

Under sista tiden av APL kontaktar återigen betygsättande lärare handledaren för att be denna att
skicka in ett skriftligt omdöme och ifylld bedömningsmatris vilka även ska dateras och undertecknas av handledaren.

Vid kursavslut betygsätter läraren kursen med allt tillgängligt bedömningsunderlag som eleven
visat upp. Eleven meddelas även betyget.

Eleverna ges möjlighet att utvärdera sina APL-platser för att bedöma resultatet av samarbetet samt
planeringen av vilka delar av kursen som beslutats att förläggas på arbetsplatser. Vid behov revideras sedan

utbildningsplanen. APL-ansvarig lärare tar också kontakt med befintliga handledare för att överlämna återkoppling och motta
eventuella kommentarer från företagen

Det är skolans och lärarens uppgift att konkretisera statliga styrdokument som gäller för utbildningen till lättförståeliga
beskrivningar av vad eleven förväntas utveckla och göra. DesignGymnasiet arbetar aktivt med Skolverkets kursmatriser i
SchoolSoft vilka sedan tydliggörs i egna bedömningsmatriser som kopplas till varje uppgift eller del i kurs som eleverna ska
genomföra. Den utbildningsplan som läraren planerar med eleverna bifogas och tydliggörs genom SchoolSofts
veckoplaneringschema. Efter handledarutbildningen bifogas även bedömningsmatrisen för den aktuella APL-perioden i
kursens veckoplanering.
När det gäller APL skickar eleven varje vecka in en loggbok till undervisande lärare vilken sedan sammanfattas och ligger till
grund för bedömningssamtal och uppföljning. All dokumentation gällande aktuell kurs sparas av undervisande lärare samlat i
elevens mapp på servern.

I denna logg fyller eleven i korta fakta gällande:
 År
 Veckonummer
 Namn
 APL-företagets namn
 Handledarens namn
 Antal dagar med matersättning
Vidare beskriver eleven vad han/hon varit med om samt hur eleven självskattar sin egen insats i uppgiften. Syftet med att fylla
i veckorapporten på detta sätt är att eleven får arbeta med att utvärdera samt tydliggöra hur arbetsuppgifterna uppfattats. När
eleven fyllt i loggboken lämnas den till handledaren på APL-platsen.
Handledaren kommer, på en egen sida, att notera hur eleven:
Varit närvarande
Passat tider
Bidragit till ordning på arbetsplatsen
Använd eventull lämplig skyddsutrustning
Samtalat med personalen
Ansträngt sig för att lösa problem
Det finns även en fritextyta där handledaren, vid önskemål, kan notera andra iakttagelser eller omdömen under veckan. Där
eleven fyllt i genomförda uppgifter kan även handledaren notera ett omdöme. När handledaren fyllt i sina delar skickar
han/hon in loggboken till undervisande lärare.
När undervisande lärare tar emot loggboken sparas denna i elevens mapp på servern. Läraren gör sedan en sammanfattning
för att kunna följa elevens totala antal dagar på APL, rätt till matersättning och i ett tidigt skede identifiera om något behöver
förändras i upplägget av elevens APL. Rätt till matersättning informeras veckovis till skolans administratör eller annan person
med administrativ tjänst för att denne ska kunna se till att eleverna får den lunchersättning som ska betalas ut.

Undervisande lärare använder loggböckerna till att se över elevens bedömningsmatris. Loggböckerna tillsammans med
handledarens övriga information som framkommer vid första bedömningssamtalet vid lärarens APL-besök skapar
bedömningsunderlag för läraren vid kommande betygsättning. Matrisen tillsammans med loggböckerna gör det även möjligt
för läraren att upptäcka i ett tidigt skede om eleven behöver fokusera på ett speciellt utvecklingsområde eller centralt innehåll.
Undervisande lärare ansvarar för att skapa en konkretiserad och lättförståelig bedömningsmatris som diskuteras igenom med
elev och handledare inför varje APL. Detta tydliggör skolans förväntningar och vad eleven förväntas uppnå samt utveckla
under den aktuella APL-perioden.

Rektor är ansvarig att fatta beslut om att förlägga delar av kurser på arbetsplatser utanför skolan. Förarbetet och planeringen
görs av undervisande lärare i samråd med elev samt APL-företag. När läraren och handledaren, på handledarutbildningen,
går igenom vilka delar av det centrala innehållet samt vilka kunskapskrav som är aktuella att genomföra genom APL får
handledaren en insyn i vad som förväntas av APL-företaget. Rektors beslut behövs för att även kunna identifiera och planera
för delar av kurser som inte kan genomföras genom APL. Vid APL-besök kan undervisande lärare och handledaren diskutera
huruvida rektor beslut fortfarande går att uppfylla eller om det krävs en korrigering i beslutet. Detta är viktigt att analysera
eftersom eleven måste ha möjlighet att uppnå det centrala innehåll och de kunskapskrav som möjligtvis fallerat på grund av
APL-platsens utformning. Lösningen här kan vara ytterligare en APL-plats eller i sista hand att skolförlägga lärandet.

Som tidigare nämnt besöker undervisande lärare eleverna som är ute på APL minst en gång för att genomföra ett
bedömnigssamtal samt en utvärdering av pågående APL. Dessa besök dokumenteras av läraren och sparas elevens mapp
på servern.

Huvudmannen och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö under dennes APL. På grund av detta bör
rektor delegerat av huvudman i samråd med arbetsplatsen ta fram rutiner för överenskommelser under det arbetsplatsförlagda lärandet vilka möjliggör en utvärdering och uppföljning. Förslagsvis delegerar rektor detta arbete till APL-ansvarig
lärare. Överenskommelsen ska vara klar innan eleven startar sin APL och ska innehålla vissa obligatoriska delar kopplat till
arbetsmiljörättsliga regler samt tydligt ange vem som ansvarar för vad inom arbetsmiljöansvaret. Nedanstående punkter ska
finnas med i DesignGymnasiets överenskommelser med APL-platser:




Vem som är APL-ansvarig samt kontaktuppgifter till denne samt vem som är ansvarig arbetsgivare och
kontaktuppgifter till denne.
Arbetsgivaren genomför en riskbedömning kopplat till de uppgifter eleven ska utföra och lämnar denna till APLansvarig på skolan som i sin tur diskuterar riskbedömning med rektor.
Arbetsgivaren lämnar instruktioner, arbetstider och arbetsuppgifter som gäller på arbetsplatsen och för eleven i god
tid till skolan för att undgå risker.












Undervisande lärare går igenom instruktionerna med eleven innan denne genomför sin första dag på APL.
Även APL-företaget går igenom instruktionerna innan eleven börjar för att försäkra sig om att eleven känner till och
förstår dessa.
Skolan ser till att eleven har med sig skyddsutrustning till företaget och arbetsgivaren ser till att dessa används på
arbetsplatsen.
Elevens handledare kontaktar omedelbart APL-ansvarig om eleven missköter sig på ett sådant sätt att eleven inte
följer föreskrivna rutiner och instruktioner.
Elevens handledare kontaktar omedelbart APL-ansvarig om eleven är sjuk mer än en vecka eller sjuk vid fler än
fyra tillfällen under en månad samt om eleven är borta från arbetsplatsen utan giltiga skäl.
APL-ansvarig informerar handledare på APL-platser om eleven har en funktionsnedsättning som inte omedelbart
syns eller om eleven visat prov på bristande omdöme som kan ha betydlese ur säkerhetssynpunkt. Arbetsgivaren
anpassar i så fall sitt arbetsmiljöarbete till elevens behov.
Drabbas eleven av en olycka eller ett allvarligt tillbud under sitt arbetsplatsförlagda lärande ska arbetsgivare
omedelbart kontakta APL-ansvarig på skolan som tillsammans med rektor utan dröjsmål genomför en §2-anmälan
till Arbetsmiljöverket samt informerar huvudman.
Hur uppföljning och utvärdering av överenskommelsen samt APL-perioden ska genomföras.

Beslut om arbetsplatsförlagt lärande
Rektor beslutar om vilka delar av kurser som ska förläggas på arbetsplatser och hur denna fördelning över läsåren ska se ut. Beslutet kan komma att
revideras under elevens studietid.
Nationellt program samt inriktning:
Klass:
Arbetsplats och kontaktuppgifter:
Kursnamn:
Centralt innehåll*:

Kunskapskrav*:

Namnteckning, Rektor
*Fylls i av lärare i dialog med handledare för APL och presenteras sedan för rektor inför beslut.

Exempel på aktivitet*:

APL/SFL*:

Ort och datum

Loggbok
Fylls i av elev:
År: 			Vecka:
Namn:
Arbetsplats:
Matersättning antal dagar:

Instruktioner:
Steg 1: Eleven fyller i loggboken på arbetsplatsen senast under varje rast. De arbetsmoment som eleven deltar i ska beskrivas och självskattas av elev på sida två.
Steg 2: Handledaren bedömer elevens kunskaper genom att markera i skalan under elevens
beskrivning och självskattning på sida två.
Steg 3: Handledaren gör på sista sidan en bedömning av elevens uppträdande under veckan.
Därefter signerar handledaren veckorapporten som eleven skickar in till lärare på skolan.

Denna vecka har jag:
Arbetsuppgift*:					Självskattning**:

Handledarens bedömning:

Eleven följer
handledarens
arbete och
deltar i vissa
delar.

Eleven utför
enklare arbetsuppgifter i samråd
med handledaren
och väljer oftast rätt
arbetssätt.

*Här beskriver du vilken typ av arbetsuppgift och vad syftet med arbetet är.
**Här gör du en egen bedömning av din insats i arbetsuppgiften.

Eleven utför
vanliga och ibland
oprövade arbetsuppgifter och
redovisar för
handledaren.

Eleven utför
avancerade och
ibland oprövade
arbetsuppgifter på
ett professionellt
sätt. Eleven tar bra
initiativ.

Sammanfattning
Fylls i av handledare:
Denna vecka har eleven:
Varit närvarande antal dagar:
Passat tiderna (markera med kryss): Ja						Nej
Haft ordning på arbetsplatsen

(markera med kryss):

Ja				Nej

Använt eventull lämplig skyddsutrustning (markera med kryss): Ja			Nej
Samtalat med personalen (markera med kryss): Mycket 				Lite
Ansträngt sig för att lösa problem (markera med kryss): Ja				Nej
Övrigt/Kommentarer

Elevens underskrift:

Handledarens underskrift:

Undervisningsutvärdering med utgångspunkt i Läroplan för Gymnasieskolan (riktlinjer)
samt Illeris didaktiska triangel (DRIVKRAFT – SAMSPEL – INNEHÅLL)

Pedagogik – drivkraft, självförtroende och sammanhang

Utgångspunkt: Kunskaper 2.1

1

Läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära.

Läraren ska stärka varje elevs självförtroende
samt vilja och förmåga att lära.

2

Läraren ger mig möjlighet att arbeta utifrån mina intressen
och drivkrafter.

Läraren ska utgå från den enskilda elevens
behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande.

3

Läraren inspirerar mig att vilja lära mig mer.

Läraren ska stimulera, handleda och stödja
eleven […]
samt
Läraren ska organisera och genomföra arbetet
så att eleven upplever att kunskap är
meningsfull och att den egna
kunskapsutvecklingen går framåt.

4

Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra
som möjligt för mig.

Läraren ska organisera och genomföra arbetet
så att eleven utvecklas efter sina egna
förutsättningar och samtidigt stimuleras att
använda och utveckla hela sin förmåga.

5

Läraren är bra på att skapa ett bra samarbets- och
diskussionsklimat.

Läraren ska organisera och genomföra arbetet
så att eleven får stöd i sin språk- och
kommunikationsutveckling.

6

Läraren är bra på att skapa arbetsro.

Alla som arbetar i skolan ska samverka för att
göra skolan till en god miljö för utveckling och
lärande.

Demokratisk kompetens och värdegrund

Utgångspunkt: Normer och värden 2.2;
Kunskaper 2.1 samt Ansvar och inflytande 2.3

7

Läraren ger mig möjlighet att träna på att ta ställning,
presentera, kommentera, diskutera och argumentera.

Läraren ska organisera och genomföra arbetet
så att eleven får stöd i sin språk- och
kommunikationsutveckling.

8

Läraren gör det tydligt för mig vad demokrati är.

Läraren ska 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.

9

Jag kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts för
kränkningar.

10

Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till
tals och bli lyssnade på.

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma
och vidta nödvändiga åtgärder för att
motverka, förebygga och förhindra alla former
av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Läraren ska uppmuntra elever som har svårt
att framföra sina synpunkter att göra det.

Undervisningsutvärdering med utgångspunkt i Läroplan för Gymnasieskolan (riktlinjer)
samt Illeris didaktiska triangel (DRIVKRAFT – SAMSPEL – INNEHÅLL)

Ansvar och inflytande

Utgångspunkt: Kunskaper 2.1 samt Ansvar
och inflytande 2.3

11

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.

Läraren ska svara för att alla elever får ett
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer
och innehåll i undervisningen
samt
Läraren ska tillsammans med eleverna planera
och utvärdera undervisningen.

12

Läraren underlättar för mig att planera mina studier och ta
ansvar och för mitt skolarbete.

Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill
ta ett personligt ansvar för sitt lärande samt
Läraren ska organisera och genomföra arbetet
att eleven succesivt får […] ökat eget ansvar
Utgångspunkt: Arbete- och samhällsliv 2.4;
Kunskaper 2.1

Arbetsliv
13

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.

Bedömning och betyg

Läraren ska bidra med underlag för elevernas
val av utbildning och yrke
samt
Läraren ska organisera arbetet så att eleven
får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick
och sammanhang.
Utgångspunkt: Bedömning och betyg 2.5

14

Läraren gör det tydligt för mig vilka mål vi arbetar mot och vad
jag behöver kunna för att nå de olika betygen.

Läraren ska redovisa för eleverna på vilka
grunder betygssättning sker.

15

Läraren har regelbunden kontakt med mig om hur det går för
mig och hur jag kan utvecklas ännu mer.

Läraren ska fortlöpande ge varje elev
information om framgångar och
utvecklingsbehov i studierna.

Svarsalternativ: skala 1-10 samt vet ej.
(1) stämmer inte alls – (10) stämmer mycket bra

Fritext:
Det här ska min lärare veta att han/hon är bra på:

Det här vill jag att min lärare försöker förbättra:
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Borås Stad (1490) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:

grupp 0
190

Org

Ant

Tot

BA-VS

79

79

110

25

77

3

79

BF-AL

40

40

58

21

41

3

40

32

31

0

90

BF-SE

40

40

36

3

22

3

35

33

21

4

EE-VS

59

59

70

14

56

1

59

55

48

EK-SE

170

170

168

9

133

2

170

146

133

EKENTVS-SE

22

22

39

0

34

0

22

22

18

ESBIL-BÄ

22

22

11

1

9

0

11

10

9

165

226

8

8

6

0

4

0

6

6

4

232.5

ESDESV-BÄ

25

25

28

0

20

1

25

23

16

0

ESEST-VS

20

20

17

2

10

0

16

15

9

1

ESMUS-BÄ

30

30

32

0

19

0

30

28

ESTEA-BÄ

22

22

17

0

9

0

17

FT-VS

88

88

79

25

38

2

HA-AL

40

40

45

15

39

HT-AL

34

34

42

9

HUKUL-J-BÄ

12

12

10

HUSPR-BÄ

30

30

HVFIN-VS

16

HVFLOINR-AL

Anskod

Reserver

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst
0
72
48
157.5

Medel

Median

Led pl

Tot

1:a h

182.5

19

13

0

188

185

5

4

0

117.5

204

202.5

0

0

5

2

110

190

192.5

2

1

0

0

177.5

230

223.75

19

13

0

6

6

0

230

0

0

11

262

263.75

0

0

2

187.5

257

257.5

5

5

0

150

209

210

0

0

4

18

215

259

256.25

4

4

0

17

9

155

242

240

0

0

5

68

53

35

3

80

169

170

1

0

20

2

39

30

34

3

80

176

177.5

0

0

1

25

0

34

30

16

0

155

200

187.5

6

3

0

0

6

0

12

9

9

0

170

243

245

2

1

0

31

0

19

1

30

28

19

0

202.5

253

257.5

4

3

0

16

6

2

3

1

4

4

1

1

160

167

167.5

1

0

12

12

12

11

1

7

0

11

10

8

132.5

208

210

0

0

1

HVFRI-AL

32

32

39

7

25

0

32

29

19

145

199

197.5

4

3

0

HVSTY-AL

28

28

14

4

9

0

14

10

11

90

183

186.25

0

0

14

IB-SE

40

40

46

17

34

1

39

37

28

150

245

250

0

0

1

IM-TU

150

150

17

0

17

0

100

14

100

0

93

95

0

0

50

ESDAN-BÄ

statgtfor IST Sverige AB

S

Hemk Frisök

Tot

0

6
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Borås Stad (1490) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:
Org

Ant

Tot

IMPROBF-AL

4

4

0

0

0

0

4

IMPROBF-SE

3

3

0

0

0

0

1

1

IMPROEE-VS

4

4

0

0

0

0

4

3

IMPROFT-VS

5

5

1

0

1

1

5

0

IMPROHA-AL

4

4

3

1

2

1

4

0

IMPROHT-AL

2

2

0

0

0

0

IMPROHVFIN-VS

3

3

0

0

0

IMPROHVFLOINR-AL

2

2

1

0

IMPROHVSTY-AL

4

4

2

IMPROINPRK-VS

2

2

IMPROINSVE-VS

2

IMPRORL-AL

Anskod

S

Hemk Frisök

Tot

Reserver

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst
0
1
157.5

grupp 0
Medel

Median

Tot

1:a h

Led pl

169

166.25

15

0

0

187.5

188

187.5

0

0

2

0

80

133

141.25

5

0

0

5

0

130

143

132.5

14

1

0

3

0

150

166

166.25

8

2

0

2

1

0

172.5

174

173.75

6

0

0

0

3

3

1

80

124

123.75

0

0

0

0

0

1

1

0

132.5

133

132.5

0

0

1

2

0

0

4

0

3

132.5

155

146.25

4

0

0

0

0

0

0

1

1

155

155

155

0

0

1

2

0

0

0

0

2

2

60

78

77.5

1

0

0

4

4

4

2

2

0

4

1

1

152.5

156

156.25

11

1

0

IMPROVF-VS

2

2

1

1

1

0

1

0

1

85

85

85

0

0

1

IMPROVO-AL

4

4

3

1

3

1

4

0

4

147.5

164

166.25

11

2

0

IMPROVO-P-AL

2

2

1

1

1

0

2

0

1

100

118

117.5

1

0

0

INPRK-VS

12

12

16

1

10

1

12

12

8

0

110

204

201.25

2

2

0

INSVE-VS

8

8

8

1

4

1

8

6

4

0

85

137

135

1

1

0

NANAS-A-BÄ

30

30

25

1

18

0

30

25

22

2

200

266

265

0

0

0

NANAS-G-BÄ

30

30

10

0

9

0

11

10

10

197.5

267

272.5

0

0

19

NANAT-1-BÄ

30

30

27

0

24

1

28

27

25

1

180

277

285

0

0

2

NANAT-M-BÄ

58

58

56

3

50

1

56

53

49

1

182.5

262

263.75

0

0

2

NANAT-P-BÄ

30

30

20

0

16

0

21

20

17

0

190

259

262.5

0

0

9

RL-AL

48

48

54

13

25

2

48

37

20

0

115

200

198.75

10

4

0

statgtfor IST Sverige AB

0

0

0
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Borås Stad (1490) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:
Org

Ant

Tot

SABET-BÄ

90

90

112

1

91

1

90

SAMED-BÄ

20

20

21

0

18

0

20

19

16

SASAM-D-BÄ

29

29

37

1

28

0

29

24

20

SASAM-E-BÄ

30

30

34

1

25

2

30

29

22

TE-SE

118

118

122

4

107

1

118

111

VF-VS

38

38

23

5

6

1

19

VO-P-AL

20

20

6

2

5

0

VO-SOS-AL

25

25

40

10

32

VO-VÅ-AL

23

23

13

5

11

1705 1705

1572

211

1,145

Anskod

55 stv.

statgtfor IST Sverige AB

S

Hemk Frisök

Tot

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst
0
87
72
215

Reserver

grupp 0
Medel

Median

Tot

1:a h

Led pl

250

247.5

34

24

0

207.5

251

240

3

2

0

207.5

236

227.5

16

12

0

0

220

261

253.75

13

4

0

103

0

185

240

240

14

7

0

18

4

1

160

187

180

0

0

19

5

4

4

0

110

182

195

0

0

15

1

25

22

20

0

165

194

190

11

8

0

1

9

8

7

1

120

190

165

0

0

14

126

211

36

1494

1,227 1,097

21

8
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, LBS - Friskola (9902) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:
Org

Ant

Tot

ESBIL-LBS

30

30

30

3

0

0

30

26

ESEST-LBS

25

25

15

2

0

1

17

13

ESMUS-LBS

25

25

12

2

0

0

13

TEDES-LBS

30

30

28

1

0

0

4 stv.

110

110

85

8

0

Anskod

statgtfor IST Sverige AB

S

Hemk Frisök

1

Tot

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst

Reserver

grupp 0
Medel

Median

Tot

1:a h

Led pl

130

206

201.25

1

1

0

135

210

192.5

0

0

8

10

145

208

200

0

0

12

30

24

167.5

206

201.25

3

3

0

90

73

4

20

2

0

2

11
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, BPR - Friskola (9905) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:

grupp 0

Org

Ant

Tot

BAHUS0L-PL-BPR

8

8

3

1

0

0

3

2

120

130

BAMAL0L-BPR

8

8

11

8

0

0

3

3

90

BAMAR0L-BPR

8

8

1

0

0

0

1

1

EEELT0L-BPR

8

8

1

0

0

0

3

FTGOD0L-BPR

2

2

1

0

0

0

FTPER0L-BPR

15

15

11

6

0

HVLAS0L-BPR

2

2

0

0

IMPROBAHUS0L-PL-BPR

2

2

0

IMPROBAMAR0L-BPR

4

4

IMPROFTGOD0L-BPR

2

IMPROFTPER0L-BPR

Anskod

Reserver

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst

Medel

Median

Led pl

Tot

1:a h

127.5

0

0

5

138

117.5

0

0

5

80

80

80

0

0

7

1

80

139

150

0

0

5

1

1

130

130

130

0

0

1

0

6

5

145

164

163.75

0

0

9

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

150

150

150

0

0

1

0

0

0

0

3

77.5

130

155

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

1

5

5

3

3

0

0

5

1

0

0

IMPROHVLAS0L-BPR

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

IMPROINDRI0L-BPR

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

IMPROINSVE0L-BPR

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

IMPRORLFAR0L-BPR

2

2

0

0

0

0

1

IMPRORLKOK0L-BPR

4

4

0

0

0

0

3

IMPROVFFAS0L-BPR

2

2

0

0

0

0

INDRI0L-BPR

2

2

0

0

0

INSVE0L-BPR

4

4

0

0

RLFAR0L-BPR

2

2

0

RLKOK0L-BPR

10

10

VFFAS0L-BPR

7

7

statgtfor IST Sverige AB

S

Hemk Frisök

Tot

0

1
0

60

96

70

70

70

70

0

0

1

70

110

125

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

2

5

2

0

0

4

3

0

0

6

1

1

0

0

0

0

0

0

7

0

170

194

202.5

12

13-06-28

15:17:33

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, BPR - Friskola (9905) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:
Anskod
22 stv.

statgtfor IST Sverige AB

Org

Ant

Tot

S

102

102

37

21

Hemk Frisök
0

0

Tot
35

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst
16

0

1

Reserver

grupp 0
Medel

Median

Tot

1:a h
0

Led pl
67

12

13-06-28

15:17:33

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, REAL- Friskola (9907) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:

grupp 0

Org

Ant

Tot

IMPRONBDJU-HU-REAL

2

2

0

0

0

0

1

IMPRONBDJU-HÄ-REAL

2

2

0

0

0

0

0

IMPRONBDJU-REAL

4

4

0

0

0

0

1

77.5

78

IMPRONBSKO-REAL

4

4

0

0

0

0

3

75

NBDJU-HU-REAL

10

10

2

0

0

0

5

2

NBDJU-HÄ-REAL

10

10

6

1

0

0

7

NBDJU-REAL

16

16

14

1

0

0

NBSKO-REAL

10

10

1

0

0

0

58

58

23

2

0

Anskod

8 stv.

statgtfor IST Sverige AB

S

Hemk Frisök

0

Reserver

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst

Medel

Median

Led pl

Tot

1:a h

0

0

1

0

0

2

77.5

0

0

3

100

92.5

0

0

1

122.5

165

160

0

0

5

5

125

198

195

0

0

3

14

13

140

213

213.75

0

0

2

4

1

150

182

178.75

0

0

6

35

21

0

23

Tot

95

0
0

0

95

95

14

13-06-28

15:17:33

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, JEN - Friskola (9911) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst
1
2
190

grupp 0

Org

Ant

Tot

EK-JEN

30

30

3

1

0

0

4

NA-JEN

25

25

3

2

0

1

1

1

0

SABET-JEN

30

30

8

1

0

0

11

7

0

3 stv.

85

85

14

4

0

16

10

Anskod

statgtfor IST Sverige AB

S

Hemk Frisök

1

Tot

0

1

Medel

Median

195

235
140

Reserver
Led pl

Tot

1:a h

195

0

0

26

235

235

0

0

24

208

212.5

0

0

19

0

69

15

13-06-28

15:17:33

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, DBGY - Friskola (9913) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:
Org

Ant

Tot

28

28

13

4

0

0

12

9

IMPROHVSTY-DBGY

1

1

1

0

0

0

1

0

IMPROVO-SOS-DBGY

3

3

1

0

0

0

3

IMPROVO-SPA-DBGY

3

3

1

0

0

1

SABET-DBGY

16

16

6

2

0

VO-SOS-DBGY

16

16

7

4

VO-SPA-DBGY

16

16

7

7 stv.

83

83

36

Anskod
HVSTY-DBGY

statgtfor IST Sverige AB

S

Hemk Frisök

Tot

Reserver

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst

grupp 0
Medel

Median

Tot

1:a h

Led pl

120

175

167.5

0

0

16

0

187.5

188

187.5

3

1

0

0

0

75

95

80

4

1

0

2

1

2

0

0

1

1

5

4

1

0

0

5

3

1

0

1

7

6

11

0

35

23

3

0
0

3

205

223

221.25

0

0

11

80

154

145

0

0

11

152.5

209

212.5

0

0

9

2

48

16

13-06-28

15:17:33

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, DBGY - Friskola (9913) period 20131
Platser

Förstahandssökande

Antagna

Varav:
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Hemk Frisök

Tot

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst

Reserver

grupp 0
Medel

Median

Tot

1:a h

Led pl

Anskod

Ansökningskod för studievägen.

Org pl / Ant pl

Antal platser enligt grundorganisationen respektive antal platser för antagning i den aktuella körningen.

Förstahandssökande

Tot = Totalt antal sökande till studievägen i förstahand, oavsett behörighet.
S = Antal försthandssökande med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen.
Hemk = Antal sökande från hemkommunen (samma som studievägeskommun).
Frisök= Antal sökande till studievägen som söker i mån av plats.

Antagna

Tot = Totalt antal antagna på studievägen, inkl Beslutat antagna.
1:a h = Antal antagna på studievägen på sitt förstahandsval, inkl Beslutat antagna.
Hemk = Antal antagna från hemkommunen (samma som studievägeskommun).
Frisök = Antal antagna i mån av plats.

Jämförelsetal grupp 0

Lägst = Lägsta jmf för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Medel = Medelbetyg för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Median = Median för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.

Reserver

Tot = Totalt antal reserver till studievägen. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.
1a h = Antal reserver som har studievägen som sitt förstahandsval. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.

Led platser

Antal lediga platser på studievägen.

statgtfor IST Sverige AB
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Underlag för elevprognos i Borås läsåret 2015/2016
Intresseundersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Markör i form av telefonintervjuer.
Se vidare teknisk beskrivning av intresseundersökningen (Bilaga 1). Vår kontaktperson på Markör är
Roger Söderkvist telefon 019-17 96 30 och e-post roger.soderkvist@markor.se.
I samband med intervjuerna gavs följande information till respondenterna.
Information om huvudmannen och skolan
DesignGymnasiet är en fristående gymnasieskola som erbjuder både yrkesutbildningar och högskoleförberedande
utbildningar inom design- och produktutveckling, mode och inredning samt textildesign. DesignGymnasiet finns idag i
Stockholm och till hösten 2015 planerar skolan att också starta i Borås.
På DesignGymnasiet ligger stort fokus på att du som elev ska få utveckla din kreativitet och dina kunskaper så att du efter
gymnasiet står väl rustad för både fortsatta studier och arbets- och samhällslivet. Oavsett vilket program du läser, är
designprocessen och vägen från idé till färdig produkt central för utbildningen. Du får även möjlighet att ta fram
arbetsprover under utbildningen som du kan använda när du söker till vidare studier eller till yrkeslivet. Gå gärna in på vår
webbplats www.designgymnasiet.se och läs mer om skolan och hur vi arbetar.

De här utbildningarna planerar DesignGymnasiet att starta i Borås
Design, mode och inredning: Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning är ett högskoleförberedande
program som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta eller vidareutbilda dig inom design och formgivning. Utöver
behörighet till vidare studier, får du kunskap och färdigheter i att skapa, utveckla och marknadsföra dina egna
designprojekt inom inredning eller mode.
Om du hade möjlighet, skulle du välja Design, mode och inredning: Estetiska programmet med inriktningen Bild och
formgivning på DesignGymnasiet i Borås i gymnasievalet?
a. Ja
b. Nej

Teknikprogrammet med inriktningen Design och produktutveckling är ett högskoleförberedande program som vänder sig
till dig som är intresserad av att arbeta med teknisk design av produkter. Utöver behörighet till vidare studier, får du
möjlighet att kombinera ditt tekniska och logiska sinne med ditt intresse för design och konstruktion och lär dig att följa en
produkts utveckling från ide´ till prototyp och tillverkning.
Om du hade möjlighet, skulle du välja Teknikprogrammet med inriktningen Design och produktutveckling på
DesignGymnasiet i Borås i gymnasievalet?
a. Ja
b. Nej

Textildesign: Hantverksprogrammet med inriktningen Textildesign vänder sig till dig som är intresserad av färg, form och
mönster i textil- och modebranschen. Utöver en yrkesexamen, får du med dig kunskaper och färdigheter i att konstruera
mönster och designa egna kollektioner. Du har också möjlighet att utöka programmet för att bli behörig till vidare studier
på högskola och universitet.
Om du hade möjlighet, skulle du välja Textildesign: Hantverksprogrammet med inriktningen Textildesign på
DesignGymnasiet i Borås i gymnasievalet?
a. Ja
b. Nej

Resultatet av undersökningen bland dem som ska söka till gymnasiet 2015/2016 respektive
2016/2017 presenteras nedan:
Om du hade möjlighet, skulle du välja Design,
mode och inredning: Estetiska programmet
inriktning Bild och formgivning på
Designgymnasiet i Borås i gymnasievalet?

Födda 1999: 173 tillfrågade

Födda 2000: 127 tillfrågade

Antal ”ja”
64 (37%)

Antal ”ja”
62 (49%)

Om du hade möjlighet, skulle du välja
Teknikprogrammet inriktning Design och
produktutveckling på Designgymnasiet i Borås
i gymnasievalet?

Födda 1999: 173 tillfrågade

Födda 2000: 127 tillfrågade

Antal ”ja”
77 (45%)

Antal ”ja”
61 (48%)

Om du hade möjlighet, skulle du välja Textil
design: Hantverksprogrammet inriktning
Textildesign på Designgymnasiet i Borås i
gymnasievalet?

Födda 1999: 173 tillfrågade

Födda 2000: 127 tillfrågade

Antal ”ja”
50 (29%)

Antal ”ja”
54 (43%)

Intagningsstatistik 2013
Till grund för elevprognosen ligger även antagningsstatistik från 2013 (se bilaga A till detta
dokument). Kommunens slutstatistik avseende antagningen 2013 på Estetiska programmet inriktning
bild och formgivning visar att 11 elever antogs till totalt 22 platser på den utbildning som erbjuds på
Borås stads kommunala alternativ.
På Teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling visar statistiken att 118 elever antogs
till programmets totalt 118 platser, och att 14 elever var reserver.
När det gäller Hantverksprogrammet inriktning textil design saknas denna utbildning helt inom såväl
det kommunala som det fristående utbildningsutbudet.

Sammantagen bedömning
För det Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning visar antagningsstatistiken från
2013 att antalet erbjudna platser överstiger antalet sökande. Dock pekar resultatet från
intresseundersökningen på att 64 av de 173 tillfrågade ungdomarna födda 1999 och 62 av 127 födda
2000 att de skulle kunna tänka sig att välja programmet så som det skulle erbjudas på
DesignGymnasiet i Borås. Då utbildningen till sin karaktär (fokus på design, mode och inredning)
skiljer sig från den som erbjuds inom det kommunala alternativet, ser vi det inte som troligt att Nya
DesignGymnaiset skulle konkurrera om samma elever som den kommunala skolan. Snarare skulle
programmets karaktär bidra till att utöka utbudet och locka fler elever till det estetiska programmet
med inriktning bild och formgivning.
På teknikprogrammet visar antagningsstatistiken på att det finns fler förstahandssökande än antalet
erbjudna platser på den kommunala gymnasieskolan och att man hade 14 reserver vid
slutantagningen. Resultatet från intresseundersökningen tillsammans med denna statistik tyder på

att det finns ett tillräckligt elevunderlag för att utöka utbudet av teknikprogrammet med inriktning
design och produktutveckling inom Borås stad.
Sett till att det i nuläget (enligt antagningsstatistiken 2013) inte finns någon skola, kommunal eller
fristående som erbjöd hantverksprogrammet med inriktning textil design och att
intresseundersökningen indikerar att det finns ett intresse för utbildningen hos elever födda 1999
och 2000 vill vi hävda att det finns skäl att tro att det finns ett tillräckligt elevunderlag för
DesignGymnasiets hantverksprogram med inriktning textil design.
Sammanfattningsvis tyder uppgifterna ovan på att skolan sannolikt kommer att få ett tillräckligt antal
elever till de sökta programmen (15 platser på estetiska programmet, 15 elever på
teknikprogrammet samt 15 elever på hantverksprogrammet) för att säkra skolstarten och trygga
skolans elevtillströmning framgent. Vi är också övertygade om att programmen så som de ges på
Designgymnasiet skulle komplettera kommunens totala utbildningsutbud och bidra positivt till
kommunens utbildningsklimat och till ”Textilstaden” Borås.

Under sin gymnasieutbildning ska elever på Hantverksprogrammet: Textil design få möjlighet att utveckla
sina kunskaper både på skolan och på arbetsplatser utanför skolan. Med arbetsplatsförlagt lärande (APL)
menas specifikt det lärande på programmet som pågår på en eller flera av dessa arbetsplatser.
Nya DesignGymnasiet AB har varit i kontakt med Haléns i Borås och vid eventuell uppstart i Borås har de
möjlighet att ta emot en elev/år men totalt tre elever under deras studietid samt APL.* I och med att
Haléns både har design- samt inköpsavdelning kan eventuellt fler elever tas emot och fördelas på dessa
avdelningar. DesignGymnasiet kommer därför återigen kontakta Haléns efter att Skolinspektionen
beslutat i ärendet.

Borås, 2014-01-30___________________________
Ort och datum:

Göteborg, 2014-01-31__________________________
Ort och datum:

Barbro Sehlman_____________________________
Namn:

_________________________________________
Underskrift:

barbro.sehlman@halens.se, 033-10 85 00__________
Kontaktuppgifter (mail och telefonnr).

Sara Olsson, sara.olsson@academedia.se 072- 51 31 262
Namnförtydligande samt kontaktuppgifter:

*Intyget är inte ett bindande dokument utan ger endast en indikation till DesignGymnasiet huruvida de uppfyllt kraven för utbildningen.

DesignGymnasiet: Box 2546 | 403 17 Göteborg • Besök: Lilla Bommen 4B | 411 04 Göteborg • designgymnasiet.se

Under sin gymnasieutbildning ska elever på Hantverksprogrammet: Textil design få möjlighet att utveckla
sina kunskaper både på skolan och på arbetsplatser utanför skolan. Med arbetsplatsförlagt lärande (APL)
menas specifikt det lärande på programmet som pågår på en eller flera av dessa arbetsplatser.
Nya DesignGymnasiet AB har varit i kontakt med Nelly.com genom Katrin Linhard i Borås och vid
eventuell uppstart i Borås har denna möjlighet att ta emot __________ elev/elever under deras APL.*

_________________________________________
Ort och datum:

Göteborg, 2014-01-31__________________________
Ort och datum:

_________________________________________
Underskrift:

_________________________________________
Underskrift:

Katrin Linhard, 0700-807564____________________
Namnförtydligande samt kontaktuppgifter (mail och telefonnr).

Sara Olsson, sara.olsson@academedia.se 072- 51 31 262
Namnförtydligande samt kontaktuppgifter:

*Intyget är inte ett bindande dokument utan ger endast en indikation till DesignGymnasiet huruvida de uppfyllt kraven för utbildningen.

DesignGymnasiet: Box 2546 | 403 17 Göteborg • Besök: Lilla Bommen 4B | 411 04 Göteborg • designgymnasiet.se

DesignGymnasiet Helsingborg

66 016
62 697
109 126

Kommunalt bidrag/elev 2014
Kommunalt bidrag/elev 2014
Kommunalt bidrag/elev 2014

Likviditetsbudget

Inbetalningar
Kommunalt bidrag
Lån
Ägartillskott

3 603 261
-

3 973 261

Utbetalningar

Läsår 1

Kommunalt bidrag

Läsår 2

3 603 261

Övriga intäkter

Läsår 3

7 277 873

-

-

Summa intäkter

3 603 261

7 277 873

11 023 838

165 750

334 782

507 097

1 896 395

3 844 483

5 253 586

86 130

172 260

258 390

Personal
165 750
1 896 395
86 130

Skolledning
Lärare
Administration

5 000

Rekrytering

5 000

5 000

5 000

Fortbildning

12 285

Fortbildning

12 285

24 300

32 400

Lokaler/utrustning
468 000

Lokalhyra

468 000

833 000

1 149 500

Möbler

270 000

Service

92 000

161 000

218 500

Datorer

161 500

Kontorsutrustning

18 000

36 000

54 000

Service

92 000

Läromedel

Kontorsutrustning

18 000

Litteratur/utrustning/skolbibliote

180 000

342 000

486 000

Telefon, kopiator m m

22 500

Programvaror, licenser

85 500

171 000

243 000

Läromedel
85 500

Information och annonsering

40 500

81 000

121 500

Elevhälsa

180 000

342 000

486 000

Skolmåltider

193 500

378 000

540 000

40 500

Studieresor m m

40 500

81 000

114 750

Elevhälsa

180 000

APL-handledning

5 764

11 816

18 167

Skolmåltider

193 500

Försäkringar

1 050

6 300

9 450

Studieresor

40 500

45 000

180 000

405 000

APL-handledning
Försäkringar
SYV

SYV

5 764

Finansiella poster

1 050

Räntor

45 000

-

-

-

Avskrivningar

Finansiella poster

Möbler

45 000

60 000

72 000

Räntor

Datorer

138 883

265 333

404 833

Amorteringar
Summa utbetalningar
Över-/Underskott

1 000 142
2 020 090
3 059 842

ES EST

LÅ 1
LÅ 2
LÅ 3

15
30
45

949 860
1 918 528
2 906 006

TE DES

LÅ 1
LÅ 2
LÅ 3

15
30
45

1 653 259
3 339 256
5 057 990

Telefon, kopiator m m
3 969 373
3 888

Summa kostnader
Vinst/Förlust

-

Vinstmarginal 15%
Vinstmarginal 10%
-

22 500

45 000

67 500

3 721 757

7 374 274

10 446 673

96 401

577 165

118 496

540 489
658 985
360 326
478 822

-

1 091 681
- 1 188 082
727 787
824 188

1 653 576
- 1 076 411
1 102 384
525 219

Totalt elever Total lokalyta (kvm)
45
400
90
700
135
950

LÅ 1
LÅ 2
LÅ 3

Övrigt
180 000

Övrigt
Information och annonsering

15
30
45

Lokaler/utrustning

Lokalhyra

Programvaror, licenser

LÅ 1
LÅ 2
LÅ 3

-

Rekrytering

Litteratur/utrustning/skolbibliotek

ES BIL

11 023 838

Kostnader

Personal

Administration

Borås (Bidragsbelopp genom kommunens inrapporterade uppgfiter till AcadeMedia )

370 000
-

Lärare

Borås (Bidragsbelopp genom kommunens inrapporterade uppgfiter till AcadeMedia )

HV TEX

Intäkter

Läsår 1

Övriga inkomster

Skolledning

Borås (Bidragsbelopp genom kommunens inrapporterade uppgfiter till AcadeMedia )

TE DES

Resultatbudget

Finansiering med egna medel
Summa inbetalningar

ES BIL

Pedagoger
Pedagoger
Pedagoger

LÅ 1
LÅ 2
LÅ 3

4,1
8,1
10,8

Skolledning
Skolledning
Skolledning

LÅ 1
LÅ 2
LÅ 3

165 750
334 782
507 097

26 500
27 163
27 842

108 518
220 016
300 689

8,9
7,8
7,0

Totalt/lå in Heltids tj
157 350 1 888 205
6
319 024 3 828 283
11
435 999 5 231 986
14

Utbildningslokaler för verksamheter inom AcadeMedia
(Generisk beskrivning Gymnasium)

Ombyggnation
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Tekniskt program
Baseras på planlayouter med angivna användningsområden och personantal.

Brandskydd
Byggnad förses med brandskydd enligt gällande myndighetskrav för verksamheten.

Inbrottsskydd
Byggnaden skall förses med mekaniskt inbrottsskydd, klass 2.
Automatiskt inbrottslarm.
Ytterdörrar/entrédörrar och transportentréer i lokalens yttre skal bör vara försedda med kanalisation
och dragtråd för elslutbleck och passerkontroll.

Solavskärmning
Fönster och glaspartier i fasadläge förses med solavskärmning där så erfordras för att innehålla
byggnadens klimatkrav och god arbetsmiljö.

Tillgänglighet
Byggnad och yttre anläggningar skall anpassas till gällande myndighetskrav avseende tillgänglighet
för verksamheten.

Skyltning
Byggnaden förses med erforderliga ut- och invändiga hänvisningsskyltar, lägesskyltar, hisstablåer,
utrymningsskyltar etc.
Hyresgästen äger rätt till skyltplatser på fasad enligt senare överenskommelse med hyresvärd.
För orientering viktiga hänvisningsskyltar samt utrymningsskyltar utförs belysta.

Miljö
Anbudsgivaren redovisar de miljökrav man anser sig uppfylla.

Ljud
Enligt SS 02 52 68 ljudklass A/B om annat inte anges.
Bullernivå
Buller alstrat genom fasta installationer, externa ljudkällor och egen verksamhet skall begränsas
genom isolerande och akustiska åtgärder.
Där annat inte anges skall bakgrundsbuller inte överstiga:
För arbetsplatser i kontor

35 dBA

Konferensrum/utbildning/mötesrum

35 dBA

För kortvariga ljudkällor kan angiven nivå ökas med 5 dB.
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Ljudisolering
Lägsta ljudisolering skall vara:
Från korridor Från annat rum
Öppna kontorsytor
Kontorsrum
Konferensrum /utbildning
Hygienutrymmen
Personalutrymmen

38 dB*
35 dB*
40 dB*
45 dB
40 dB

44 dB
44 dB
44 dB

* Glaspartier mot korridor sänker ljudisoleringen med högst 5 dB.
Rumsakustik
Avser inredda och utrustade lokaler.
Efterklangstiden i kontor och konferensrum/utbildningsrum/grupprum/mötesrum skall vara högst
0,6 s.

Ljus
Belysning skall planeras i enlighet med myndighetskrav för verksamheten och så att goda
synförhållanden uppnås och att bländning och reflexer undviks.
Samtliga kontorsarbetsplatser och platser i lektionssalar skall vara anpassade för bildskärmsarbete.
Belysning utformas i större lokaler med tändning i två eller flera steg.
Samtliga kontorsarbetsplatser och lektionssalar skall ha tillgång till direkt dagsljus.
Samtliga lektionssalar skall ha belysning av ”svarta tavlan”.
Nödbelysning
Armaturer för nödbelysning är försedda med inbyggda batterier.
Belysning för vägledande skyltning
Armaturer för vägledande skyltning är försedda med inbyggda batterier.

Klimat
Krav baseras på gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
Hänsyn skall tas till värmeavgivning från belysning och maskiner, byggnadsutformning,
fuktförhållanden, emissioner etc.

Ytskikt
Beläggning i våtutrymmen utförs så att krav enligt klass VT uppfylls. Hyresvärden utför en
garantisbesiktning efter ca 2 år från att hyresgästen tillträtt lokalen. Eventuella material- och
utförandefel som uppkommer vid besiktning och som kan hänföras till ombyggnationen, åtgärdas av
hyresvärden. Garantibesiktningen avser konstruktioner som ej är anpassad för skolmiljö. Exempelvis
användande av gips i hörnor utan hörnskydd eller att ytor ej är avtvättbara.
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El/tele/data
1 ”kontorsarbetsplats” bestyckas med följande:

3 st 2-vägs 230 V-uttag för data och
allmänkraft.
1 st dubbeldosa för 2 st datauttag.
1 st dubbeldosa för 2 st teleuttag.

Uttagen för datakraft och datauttag skall placeras intill varandra. Säkringarna skall vara
dimensionerade för att klara att grenuttag nyttjas vid kontorsarbetsplatserna.
Förråd/ /arkiv skall vara försedda med allmänkraft och kanalisation för att väl försörja de behov som
finns avseende fax, kopiering och skrivare.
Kanalisation för tele/data i Cat 5E eller Cat 6 skall tillhandahållas av fastighetsägaren.
Erforderlig kanalisation (inkl. eventuella nedföringsstavar) för tele och data inom lokalen ombesörjs
av fastighetsägaren.
Samtliga lektionssalar förbereds för användande av projektor i taket innebärande framdragning av
allmänkraft och AV.
Samtliga lektionssalar skall vara försedda med allmänkraft samt data för 30 användare.
Möjligheterna till fiber redovisas.
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Byggnads- och typrumsbeskrivning

Byggnadsbeskrivning – hyresgästanpassning
Generellt
Golv

Linoleumgolv

Vägg

Innerväggar av gips och regelverk av stålplåt. Väggar byggs upp till bjälklag om ej annat
anges. Alla väggar förbereds med slätt underlag och målas i vitt. En vägg i varje
klassrum målas i annan kulör. Samtliga hörn förses med stål/plåtförstärkning.

Tak

Nedpendlat undertak enligt förslag från hyresvärd.

Innerdörrar

Dörrar av trä med infällda glaspartier, dörrbehandling industriell täckmålning.
Dörrfoder av trä (ytbehandling lika dörrblad/karm).

Ytterdörr

Minst en dörr skall vara anpassad så att EUR-pall kan tas in i lokalen.

Vägg mot
korridor

Dörrar skall klara ställda krav vad avser brand och säkerhet.
Vägg mot korridor förses delvis med glaspartier som uppfyller ställda ljudkrav.

Snickeri

Se eventuella specifika behov under respektive typrum

Övrigt bygg

Se eventuella specifika behov under respektive typrum

Klimat krav

Se generella krav i tekniskt program. Se även eventuella specifika behov under
respektive typrum

Installationer Se generella krav i tekniskt program. Se även eventuell specifika behov under
respektive typrum
Belysning

Infälld downlight fabrikat Fagerhult typ Pleiad comfort 255 med blank reflektor.

Typrum 1 - Helklassrum
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Övrigt bygg

-

Klimat krav

Se generellt
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Installationer Se generellt.
Belysning

Nedpendlad armatur

Typrum 2 – Labbsal kemi/fysik/naturkunskap
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Övrigt bygg

-

Klimat krav

Se generellt

Installationer Förberett för helkroppsdusch, ögondusch och vask. Golvbrunn för dusch. Dusch.
Elkrav 3-fas 32 ampere. Förstärkt ventilation (egenventilation för dragskåp inkl.
dragskåp) Handfat och vattenkran.
Belysning

Nedpendlad armatur.

Inredning

Fast inredning

Övrigt

Erforderlig skyddsutrustning (t ex skyddsglasögon, skyddskläder, skyddshandskar,
brandskyddsutrustning, varningsetiketter – Hälsofara/Hälsovådlig/Akut
toxicitet/Frätande/Miljöfarligt/Brandfarligt/Oxiderande, m.m.)
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Typrum 3 – Laborationssal el/konstruktion/teknik
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Övrigt bygg

-

Klimat krav

Se generellt

Installationer Elkrav 3-fas 32 ampere. Förstärkt ventilation.
Belysning

Nedpendlad armatur.

Inredning

Fast inredning

Övrigt

Erforderlig skyddsutrustning (t ex skyddsglasögon, skyddskläder, skyddshandskar,
brandskyddsutrustning m.m.)

Typrum 4 – Öppet kontor/storrum för lärare
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

Ett öppet kontor förses med pentry alternativt utanför i anslutning till lärarrum enligt
förslag från hyresvärd. Utrustas med mikrovågsugn, helkyl, helfrys (endast
halvkyl/halvfrys i mindre lokaler) och diskmaskin. Timer för kaffebryggare och
vattenkokare. Förstärkt brandskyddsutrustning.

Övrigt bygg

-

Klimat krav

Se generellt

Installationer Se generellt
Belysning

Nedpendlad armatur
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Typrum 5 – Grupprum
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Övrigt bygg

-

Klimat krav

Se generellt

Installationer Mötesrum dimensionerat för 6-8 personer skall vad avser el (ej tele/data)
dimensioneras såsom 4 arbetsplatser
Belysning

Nedpendlad armatur.

Typrum 6 – Printerrum
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Övrigt bygg

-

Klimat krav

Se generellt.

Installationer Dimensioneras för installation av skrivare/fax/kopiering etc.
Belysning

Se generellt

Typrum 7 – Förråd
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Övrigt bygg

-
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Klimat krav

Se generellt

Installationer Belysning

Se generellt

Typrum 8 – Uppehållsyta/allmänna utrymmen
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Klimat krav

Se generellt

Belysning

Se genrellt
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Typrum 9 - WC/HWC
Golv

Klinker

Vägg

Kaklat

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Klimat krav

Se generellt

Installationer WC och handfat.
Belysning

Se generellt

Övrigt

En WC ska vara låsbar med nyckel avsedd för lärare

Typrum 10 - Städ
Golv

Klinkerplattor.

Vägg

Se generellt. Förstärkta väggar vid behov för att klara av belastning på hyllor etc.

Tak

-

Snickeri

-

Övrigt bygg

Hyllor, hållare, krokar

Klimat krav

Se generellt

Installationer Belysning

Se generellt

Typrum 11 - Serverrum
Golv

Se generellt

Vägg

Se generellt

Tak

Se generellt

Snickeri

-

Övrigt bygg

Skall vara låsbart, utrymmet ska ha säkerhetsklass 2
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Klimatkrav

18ºC

Installationer El/data/tele dimensioneras med beaktande av att detta är ett serverrum, se
behovsspecifikation lokalprogram.
Belysning

Se generellt

Övrigt
Plats för elevskåp för samtliga elever.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-03-25
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§ 46
Dnr 2014/UN0067 612
Remiss – Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad
Nya Designgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering i Borås för
Designgymnasiet Borås med utbildningarna Hantverksprogrammet med inriktningen
Textil design, Teknikprogrammet med inriktningen Design och produktutveckling samt
Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016.

De sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl
kommunal som fristående regi. Om Nya Designgymnasiet AB:s ansökan beviljas
kan det innebära att det läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på
de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser
kan medföra att Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den
egna verksamheten.
Yrkanden
Majoritetsgruppen Anna Svalander (FP), Birgitta Bergman (M), Marie Fridén (M),
Birgitta Hedström (M) och Anna-Lena Svensson (C) yrkar att nämnden tillstyrker
ansökan.
Minoritetsgruppen Helene Sandberg (S), Hicham El-Horr (V), Anders Jonsson (S) och
Per Flensburg (MP) yrkar att nämnden avslår ansökan.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner majoritetsgruppens
förslag med övervägande ja besvarad.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till majoritetsgruppens yrkande
Nej innebär bifall till minoritetsgruppens yrkande
Vid omröstningen röstas ja av Birgitta Bergman (M), Marie Fridén (M), Birgitta
Hedström (M), Anna-Lena Svensson (C) och Anna Svalander (FP) samt nej av Helene
Sandberg (S), Hicham El-Horr (V), Anders Jonsson (S) och Per Flensburg (MP).
Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med
majoritetsgruppens yrkande.
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
Per Flensburg (MP) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-03-25

Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Anna Svalander
Ordförande

Helene Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 mars 2014.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare
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Protokollsanteckning, ärende 11, 12 och 13 vid utbildningsnämndens i Borås möte 25 mars 2014!

!
!
Tre privata gymnasier har sökt tillstånd att starta nya utbildningar i Borås. Det är:	

!

1. Lärande i Sverige AB som vill utöka befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildning:
Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och resor. 15 elever i tre årskurser, totalt 45 elever	

2. Hermods AB:s ansöker om nyetablering i Borås för Hermods Gymnasium Borås med följande utbildningar:	

1. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation Totalt antal sökta platser åk 1: 80. Fullt utbyggt 240 platser	

2. Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik. Totalt antal sökta platser åk 1: 60. Fullt
utbyggt 180 platser	

3. Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap. Totalt antal sökta platser åk 1: 30. Fullt
utbyggt 90 platser	

3. Nya Designgymnasiet AB: ansöker om nyetablering i Borås för Designgymnasiet Borås med följande utbildningar:	

1. Hantverksprogrammet med inriktningen Textil design. Totalt antal sökta platser åk 1: 15. Fullt utbyggt 45
platser	

2. Teknikprogrammet med inriktningen Design och produktutveckling, Totalt antal sökta platser åk 1:15.
Fullt utbyggt 45 platser 	

3. Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning. Totalt antal sökta platser åk 1: 15. Fullt utbyggt 45 platser	

Miljöpartiet de Gröna har av tradition en välvillig inställning till friskolor. Men denna har väsentligt rubbats i samband med de skandaler som avslöjats i media. Bland annat är vi eniga med både Jan Björklund och Anders Borg
om att riskkapitalister inte hör hemma i den svenska skolan. Nya Designgymnasiet hör till Akademediakoncernen, vars moderbolag finns på Guernsey. Av den ekonomiska redovisningen framgår att man avsätter 160 milj
till koncernbidrag, att man delar ut 4 milj till de anställda i vinstandelar och att man har kortfristiga skulder till
koncernen på 474 miljoner. Dessutom visar redovisningen en tredubbling av rörelseresultatet från 2012 till
2013. Detta på en fördubbling av intäkterna.	


!

I sanningens namn skall dock erkännas att Nya Designgymnasiet har en mycket väl genomtänkt ansökan och det
finns alla planer (här kallade ”standarder”) som man kan önska. Emellertid kan man ifrågasätta den intresseundersökning som gjorts. Frågan som ställs är: ”Om du hade möjlighet skulle du då välja program X på Nya Designgymnasiet?” Detta kan lätt tolkas som ”Om du var behörig, skulle du då välja program X?”. Det är oklart hur
mycket eleverna vet om Nya Designgymnasiet och de aktuella programmens inriktning. Därför är jag skeptisk
mot denna undersökning. När det gäller APL, som är för friskolor vanligt problem, hävdas i texten att man har
goda kontakter med många företag, men det redovisas bara ett avtal. 	


!

Borås kommunala gymnasier är fullt belagda och det skulle därför behövas en avlastning i de stora programmen
på främst Bäckäng. Men Nya Designgymnasiet riktar in sig på en smal grupp av elever, som för närvarande finns
på kommunala skolor. Om ansökan beviljas är det stor risk att man sitter med ett antal halvfulla klasser och med
obehöriga lärare. Jag anser därför att Nya Gymnasiets ansökan inte ska tillstyrkas.	


!

Vad gäller Hermodsgymnasiet är det just detta man riktar in sig på. Man ansöker om utbildning i ett antal stora
program som om de komne till stånd troligen skulle innebära en stor lättnad i trycket på de stora gymnasierna.
Hermods är dessutom en fin gammal skola, som grundades 1898, fjärran från riskkapital på Guernsey. Jag anser
därför att Hermods ansökan kan tillstyrkas.	


!

Beträffande den sista skolan, Lärande i Sverige, så riktar man sig där också in på ett avgränsat program, Hotell
och turism. Någon intresseundersökning har ännu inte gjorts, men jag förmodar att nuvarande kommunala utbud ungefär täcker behovet. Så återigen riskerar vi att stå med halvfulla klasser. 	


!

I övrigt kan man notera att skolan i fjol fick anmärkning av skolinspektionen för att betygssättningen var otydlig.
Detta har emellertid rättas till. Jag noterar också att man anser att befintliga lokaler räcker till. Det innebär att
den redan befintliga undervisningen sker i stort sett halvfulla lokaler, (om jag tolkat skriften rätt!) vilket är ganska
anmärkningsvärt. Den pedagogiska modellen bygger på problemorientering, verklighetsanknytning och integrering av flera ämnen i praktiska problem. Upplägget är intressant, men är samtidigt väldigt lärareffektivt. Dessutom använder man sig av mentorer, som inte är undervisande personal. Det framgår dock inte om mentorerna
är med i de 3,3 heltidstjänster skolan ska ha när den är fullt utbyggd. Inte heller finns det någon redovisning av
APL, utan det sägs komma senare.	


!

Vad gäller ekonomin finns det uppgifter ända från 2008 och man noterar en kraftig tillväxt, från 89 milj till 282
milj i omsättning. Att notera är också att det senaste året har rörelsemarginalen ökat från 2,7% till 7,5%, avkastningen på eget kapital från 44,6% till 85%. och soliditeten från 27,5% till till 34,4%. Antalet anställda har dock
bara ökat med 21 personer. Detta är anmärkningsvärda siffror. Tiden har dock inte medgivit någon noggrannare
undersökning av företagets ekonomiska struktur.	


!

Det främsta skälet till att jag anser att Nya Gymnasiets ansökan ska avslås är emellertid den ovan nämnda risken
för halvfulla klasser, med tillhörande lärarproblem.	


!
!
!
!
!
!
	

	


!

Per Flensburg	

Miljöpartiet de gröna	
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Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

2014-03-25

2014/UN0067

Kommunstyrelsen

Ansökan från Nya Designgymnasiet om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret
2015/2016
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0172

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nya Designgymnasiet AB:s ansökan avser nyetablering i Borås för
Designgymnasiet Borås med följande utbildningar:
Hantverksprogrammet med inriktningen Textil design.
Totalt antal sökta platser åk 1: 15.
Totalt antal platser fullt utbyggt (åk 1-3) 2017: 45
Teknikprogrammet med inriktningen Design och produktutveckling
Totalt antal sökta platser åk 1:15.
Totalt antal platser fullt utbyggt (åk 1-3) 2017: 45
Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning.
Totalt antal sökta platser åk 1: 15.
Totalt antal platser fullt utbyggt (åk 1-3) 2017: 45
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2015/16.
De sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal
som fristående regi. Om Nya Designgymnasiet AB:s ansökan beviljas kan det
innebära att det läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att
Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten.

2

Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större
utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan
att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Nämndens inställning är att
det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna.
Nämnden måste ständigt vara beredd på att anpassa sin organisation efter elevernas
val.
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan Nya Designgymnasiet AB.

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive
Introduktionsprogrammen) går totalt 4 144 elever innevarande läsår 2013/14. Av
dessa är 3 058 boråsare. I de fristående gymnasieskolorna är antalet Boråselever 419.
(Lokal statistik 15 oktober 2013)
För läsåret 2014/15 hade Borås Stads gymnasieskolor totalt 1 626 antagningsplatser i
år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga
introduktionsprogrammens platser tillkommer. Planerat utbildningsutbud 2014/15
för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för
läsåret 2014/15 finns i bilaga 2. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna
uppgår till 466 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val.
Antagningsstatistik för 2014/15 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 107 boråsare i årskullen sextonåringar år 2015
och 1 167 året efter. Befolkningsprognos över antal 16-åringar 2014-2019 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att det till kommunens
gymnasieskolor även söker elever från näraliggande kommuner. Från och med 2011
har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över
samverkanskommunerna finns i bilaga 5.

Nya Designsgymnasiet AB ansöker om nyetablering i Borås med Nya
Designgymnasiet för följande utbildningar:
Program
Inriktning Antal
Antal
Antal
sökta
sökta
sökta
platser platser platser
åk 1
åk 2
åk 3

Antal
sökta
platser
Fullt
utbyggt

3

Hantverksprogrammet
Teknikprogrammet
Estetiska programmet

Textil
design
Design och
produktutveckling
Bild och
formgivning

15

15

15

2017
45

15

15

15

45

15

15

15

45

45

45

135

Totalt
45
Planerad start för utbildningarna är läsåret 2015/16.

De sökta utbildningarna bedrivs i Borås i såväl kommunal som fristående regi.
(Sammanställning i bilaga 6.) Om ansökan från Nya Designgymnasiet AB beviljas kan
det innebära att det läsåret 2015/16 kommer att finnas ett stort antal
antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Detta kan medföra
att Utbildningsnämnden måste göra omfattande anpassningar i form av
omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller
nedlagda utbildningar.
Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av
eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i den
ansökta skolan utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
verksamheten inför varje beslut. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Nya
Designgymnasiet AB.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning lämnas i ärendet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilagor
1. Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15
2. Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/15.
3. Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15
4. Befolkningsprognos 16 åringar 2014-2019
5. Samverkanskommuner
6. Sammanställning program och elevantal
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Bilaga 1

Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2014/15
Skola

Program

Almåsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist,
Textil design)
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning

Bäckängsgymnasiet

Nationella program:
Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Designprogrammet (särskild variant)
Introduktionsprogram:
Preparandutbildning
Språkintroduktion

Sven Eriksonsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/Nationell
idrottsutbildning, NIU)
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalaureate (IB)
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)
Introduktionsprogram:
Preparandutbildning

Tullengymnasiet

Introduktionsprogram:
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Språkintroduktion
Individuellt alternativ

Bilaga 1 forts.

Skola
Viskastrandsgymnasiet

Program
Nationella program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet (Estetik och media)
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet (Finsnickeri)
Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik,
Svetsteknik)
VVS- och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning.

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Nya Designgymnasiet AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.
Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Nya Designgymnasiet AB

Hantverksprogrammet i Borås 2014/2015
Sökande per 2014-02-27
Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Sökande 14/15
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
14/15

Antagna
förstahandssökande

Antagna 14/15
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 14/15
Första
Övriga
hands- sökande
sökande

Antal
lediga
platser
14/15

HANTVERKSPROGRAMMET
Textil design

39

9

20

19

14

Viskastrandsgymnasiet

1

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Nya Designgymnasiet AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.
Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Nya Designgymnasiet AB

Teknikprogrammet i Borås 2014/2015
Sökande per 2014-02-27
Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Sökande 14/15
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
14/15

Antagna
förstahandssökande

Antagna 14/15
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 14/15
Första
Övriga
hands- sökande
sökande

Antal
lediga
platser
14/15

TEKNIKPROGRAMMET
273

99

154

203

150

68

22

24

42

32

Inriktning väljs i år 2
(Planerat antal platser på
inriktning Design och
produktutveckling
lå 14/15: 17)
Sven Eriksonsgymnasiet

TEKNIKPROGRAMMET

Design och
produktutveckling
LBS kreativa gymnasiet

2

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Nya Designgymnasiet AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.
Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Nya Designgymnasiet AB

Estetiska programmet i Borås 2014/2015
Sökande per 2014-02-27
Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Sökande 14/15
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
14/15

Antagna
förstahandssökande

Antagna 14/15
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 14/15
Första
Övriga
hands- sökande
sökande

Antal
lediga
platser
14/15

ESTETISKA
PROGRAMMET
32

6

21

24

22

65

25

34

53

25

53

15

26

32

48

Bild och formgivning
Bäckängsgymnasiet

ESTETISKA
PROGRAMMET
Bild och formgivning,
särskild variant
Bäckängsgymnasiet
ESTETISKA
PROGRAMMET
Bild och formgivning
LBS kreativa gymnasiet

3

Bilaga 4
Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (2014-2019)
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019

16-åringar
1 102
1 107
1 167
1 159
1 184
1 239

Källa: Borås Stad - Samhällsplanering - Stadskansliet

Bilaga 5

Samverkanskommuner Boråsregionen
Borås
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

Bilaga 6

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder
de av Nya Designgymnasiet ansökta programmen och inriktningarna samt antal
elever läsåret 2013/14.

Gymnasieskola
Almåsgymnasiet

Kommunal Fristående Program

Textil
design
Sven
X
Design och
Eriksonsgymnasiet
produktutveckling
Bäckängsgymnasiet
X
Estetiska
Bild och
programmet formgivning
LBS Kreativa
X
TeknikDesign och
gymnasiet
programmet produktutveckling
LBS Kreativa
X
Estetiska
Bild och
gymnasiet
programmet formgivning
*Källa: Skolverket SIRIS Gymnasieskolan - Elevstatistik läsåret 2013/14

1

X

Hantverksprogrammet 1
Teknikprogrammet

Inriktning

Antal elever
läsåret
2013/14*
34
31 För 14/15
planeras 17
platser i åk 1.
105
36
70

Hantverksprogrammet med inriktningen Textil Design flyttar fr o m läsåret 2014/15 till kommunala
Viskastrandsgymnasiet.
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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m.
läsåret 2015/2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

140402
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

140409
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0172 612
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-04-02, Christer Johansson

REMISSVAR
2014-04-22

Handläggare Roger Cardell
telefon: 033-35 70 40

1(2)
Dnr 2014/KS0180

Ert Dnr

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad
fr.o.m. läsåret 2015/2016
Skolinspektionen diarienummer: 32-2014:972
Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar i åldern 16-18 år kommer att vara relativt konstant de
närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen finns det 1 102 boråsare i årskullen
sextonåringar år 2014 och 1 107 året därefter Från år 2017 förväntas elevantalet öka
något till 1 159 st. Befolkningsutvecklingen för Borås Stad redovisas i bilaga 4. Elever
inom samverkansområdet har rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i en
samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen.
Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl Borås Stads
gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i Borås Stads
gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer kommunens
egna skolor och sökande från andra kommuner.
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig
verksamhet vid Realgymnasiet i Borås fr.o.m. läsåret 2015/2016. Utökningen avser
Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och resor. Realgymnasiet
bedriver idag Naturbruksprogrammet i Borås med 74 elever läsåret 2013/2014.
Den sökta utbildningen och inriktningen bedrivs idag i Borås i kommunal regi.
Om Lärande i Sverige AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret
2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet och
inriktningen. För Borås Stad kan det innebära att anpassningar behöver göras för att
hantera omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat
elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Besparingskrav och neddragningar i
kommunens befintliga verksamhet medför kvalitetsförsämringar inom hela den
kommunala gymnasieskolan.

2

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15
Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/15
Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15
Befolkningsprognos 16-åringar 2014-2019
Samverkanskommuner
Sammanställning program och elevantal
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Remiss dnr 32-2014:972 Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret
2015/2016
Camilla Rönnberg
till:
boras.stad@boras.se, kommunen@bollebygd.se,
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se, markskommun@mark.se,
kommun@tranemo.se, kansliet@svenljunga.se, kommun@ulricehamn.se,
kommunen@vargarda.se
2014-02-13 12:27
Kopia:
"per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se"
Göm detaljer
Från: Camilla Rönnberg <Camilla.Ronnberg@skolinspektionen.se> Sortera listan...
Till: "boras.stad@boras.se" <boras.stad@boras.se>, "kommunen@bollebygd.se"
<kommunen@bollebygd.se>, "herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se"
<herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>, "markskommun@mark.se"
<markskommun@mark.se>, "kommun@tranemo.se" <kommun@tranemo.se>,
"kansliet@svenljunga.se" <kansliet@svenljunga.se>, "kommun@ulricehamn.se"
<kommun@ulricehamn.se>, "kommunen@vargarda.se" <kommunen@vargarda.se>
Kopia: "per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se" <per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se>
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1 (1)
Dnr 32-2014:972

Remiss från Skolinspektionen
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016.
Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma
om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga
negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunens yttrande
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en etablering.
Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som
uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla
förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem‐sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en etablering bör kommunen
till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1.

Befolkningsprognos över kommunens 16‐åringar de kommande 5 åren (år 2014‐2019).

2.

En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som idag erbjuder de i
ansökan sökta programmen och inriktningarna.

3.

Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i kommunen.

4.

Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2014/2015, Om uppgifter
för läsåret 2015/2016 finns tillgängliga bifoga även dessa.

5.

Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att kommunen ska
kunna bedriva en utbildning av god kvalitet.

6.

Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

7.

Inkom med den senaste preliminära antagningsstatistiken för både kommunala och fristående skolor
i kommunen.

Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen ska enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen inte innebär påtagligt
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i
den kommun där utbildningen ska bedrivas.
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2014. Vi kommer att behöva begära
in den slutliga antagningsstatistiken när denna har kommit i juli.
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.
E‐postadress: friskolor@skolinspektionen.se. Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35
Stockholm.
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Vänligen ange 32‐2014:972 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar ska ett yttrande per ansökan märkt
med ansökans diarienummer skickas in.

På Skolinspektionens vägnar
Camilla Rönnberg
Utredare, Enheten för tillståndsprövning
Skolinspektionen
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08‐58 60 85 69
Fax: 08‐58 60 80 10
E‐post: camilla.ronnberg@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
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Lärande
-07Beslutsdatum

Underskrift

Handläggare

Ansökan om godkännande som huvudman för
fristående skola.

Ansökan

avser

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasie-/grundskola.

Skola : Realgymnasiet i Borås

Än .den,:

2 0 IM : ^

U

Ort och datum : Norrköping 20140131

Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden

Matthias Trygg

Jan Vikström

Namn fortydligande

Genom underskriften försäkras på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill bifogade
handlingar är sanna.

Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping

Bankgiro: 5514-3002
Org.nr.: 556571-5892
Telefon: 011-194200
E-post: info@larande.se

www.larande.se
www.erlaskolan.se
www.realgymnasiet.se

Trygghet
Team
Utveckling
Framgång

Erlaskolan!

r=aL

gymnasiet

Per-Erik Lorentzon
Therése Hagström

Gymnasiechef

Konceptutvecklare
Direkt: 011-19 42 20
Mobil: 0766-47 20 20
therese.hagstrom@larande.se
Växel: 011-19 42 00

Direkt: 0U-19 42 04
Mobil: 0708-60 00 34
erik.lorentzon@realgymnasiet.se
Växel: 011-19 42 00
Realgymnasiet

Erlaskolan!
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping

www.crlaskolan.se

Huvudkontoret: Lindövägen 5 B
602 28 Norrköping

www.realgymnasiet.i

Ansökningsid: Gy 2014/40635
I kommun
Borås stad
Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga
skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.
Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos
bland annat UC AB.
Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari
kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående
skola (SKOLFS 2011:154).

När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av
personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att
behandlas med stöd av 10 § e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn,
adress‐ eller e‐postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än
för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något
annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt 27‐28 §§ personuppgiftslagen rätt
till registerutdrag och rättelse av uppgifterna.
Ansökningsid: Gy 2014/40635

1. Huvudmannen och ombud
1.1) Uppgifter om huvudmannen
Sökandens namn (exempel Bolaget AB)
Lärande i Sverige AB
Organisationsform
Aktiebolag
Organisationsnummer/personnummer
556571‐5892
Utdelningsadress, postnummer och ort
Lindövägen 5 B, 602 28 Norrköping
Webbadress
www.larande.se

Epostadress
info@larande.se
Telefon arbetet Mobil
011‐19 42 00

1.2) Bifoga huvudmannens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken
handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor.
registreringsbevis från Bolagsverket.
registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal.
personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F‐skatt.
registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar.
föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer.
trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.
registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande.

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
(2010:800)

1.4) Huvudmannens ombud
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte
av ombud ska en ny fullmakt skickas in.
Ombudets namn
Per‐Erik Lorentzon
Epostadress
per‐erik.lorentzon@realgymnasiet.se

Telefon arbetet Mobil
0708‐60 00 34

1.5) Fullmakt
Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till
ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor.

1.6) Skolenhetens uppgifter
Skolenhetens namn
Realgymnasiet i Borås
Ombudets namn
Per‐Erik Lorentzon
Epostadress
per‐erik.lorentzon@realgymnasiet.se
Webbadress
www.realgymnasiet.se
Telefon arbetet Mobil
0708‐60 00 34
Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola.
Viskastrandsgatan 3 ‐ 5, 506 30 Borås

1.7) Utökning av befintlig skolenhet
Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet.
Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet.
~Ja{Nej

1.8) SkolID
Om ansökan avser en utökning, angeSkolIDbestående av 5 siffror.
22258

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

1.10) Byta namn – nya namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här.

1.11) Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

Program

Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort

Naturbruksprogrammet

Djur

23

15

27

Naturbruksprogrammet

Skog

2

4

3

Totalt antal elever vid skolenheten: 74
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2. Sökta program, elevantal och elevprognos
2.1) Nationella program och inriktning
Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal.

Nationellt program

Inriktning

Hotell‐ och turismprogrammet

Turism och resor
Åk 1 Åk 2

Åk 3 Totalt

Läsår 1

15

0

0

15

Läsår 2

15

15

0

30

Läsår 3

15

15

15

45

2.2) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet
Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid
utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna.
Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År
Fullt utbyggd verksamhet 15

15

15

45

2017

2.3) Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten
ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. 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. Se avsnitt 16 för bilagor.
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

Lärande i Sverige AB har anlitat Skill AB som oberoende part att genomföra en
intresseundersökning.Intresseundersökningen kommer dock inte att hinna bli klar i tid utan den
kommer Lärande i Sverige AB att komplettera med så snart som möjligt.Telefonintervjuer genomförs
med ungdomar födda 1999. Samtliga personer har valts genom slumpmässigt urval där
adressregistret är tillhandahållet av PAR (Postens adressregister).
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3. Ekonomi
3.1) Etableringskostnader
Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten.

Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor.
Då detta är en utökning av nuvarande skola inom befintliga lokaler är etableringskostnaderna
begränsade till programspecifika utgifter. Möbler och inventarier leasas, varför dessa inte genererar
någon specifik etableringskostnad.

3.2) Bidragsbelopp
Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.

Beräkningen har skett utifrån information från bidragsbeloppp.scb.se. I de fall uppgifter har saknats
har riksprislistan från 2013 använts.

3.3) Årsredovisning
Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller
soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten.
Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för
bilagor.

3.4) Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga
inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är
hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis
caféverksamhet eller frisörverksamhet). 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. Se avsnitt 16 för bilagor.

3.5) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel
Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående
uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor.
Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå
vilket belopp som kan/kommer att lånas ut.
Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som
är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande som visar att medlen finns att tillgå.
Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med
till exempel senaste årsredovisning.

3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget
Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten.
Resultatbudget

Likviditetsbudget
Inbetalningar

Läså
r1

Intäkter

Kommunalt bidrag

Kommunalt bidrag

Lån

Övriga intäkter

Ägartillskott
Finansiering med egna medel

Summa intäkter

Övriga inbetalningar

Kostnader

Summa inbetalningar

Personal

Utbetalningar

Skolledning

Personal

Lärare

Skolledning

Administration

Lärare

Rekrytering

Administration

Fortbildning

Rekrytering

Lokaler/utrustning

Läså
r1

Läså
r2

Läså
r3

Fortbildning

Lokalkostnad

Lokaler/utrustning

Service

Lokalkostnad

Kontorsutrustning

Möbler

Läromedel

Datorer

Litteratur/utrustning/skolbibliot
ek

Service
Kontorsutrustning
Telefon, kopiator mm
Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliot
ek

Programvaror, licenser
Övrigt
Info och annonsering
Elevhälsa
Skolmåltider

Programvaror, licenser

Studieresor

Övrigt

APL‐handledning

Info och annonsering

Försäkringar

Elevhälsa

Studie‐ och yrkesvägledning

Skolmåltider

Finansiella poster

Studieresor

Räntor

APL‐handledning

Avskrivningar

Försäkringar

Möbler

Studie‐ och yrkesvägledning

Datorer

Finansiella poster

Telefon, kopiator mm

Räntor

Summa kostnader

Amorteringar

Vinst/Förlust

Summa utbetalningar
Över‐/underskott

3.7) Resultatutveckling
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera
som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta
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4. Lokaler
4.1) Lokaler – vid nyetablering av skolenhet
Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som
visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de
fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller
sälja fastigheten. Se avsnitt 16 för bilagor.

4.2) Speciallokaler – vid nyetablering av skolenhet
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de
ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som
styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som
huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor.

Idrott och hälsa

Naturvetenskapliga ämnen

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet
Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för
hela skolenheten och skolans adress.
Befintliga lokaler täcker behoven.Nuvarande yta: 732 kvmAdress: Viskastrandsgatan 3 ‐ 5, 506 30
Borås

4.4) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet
Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om
huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten.

Idrott och hälsa
Realgymnasiet hyr in sig i ett antal lokaler för att bedriva undervisningen i Idrott och Hälsa.
Naturvetenskapliga ämnen
Laborationer i naturvetenskapliga ämnen görs till del på skolan. I övrigt hyrs lokaler för detta
ändamål.
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Hotell‐ och turismprogrammet: Några speciallokaler behövs inte, utbildningen ryms i de befintliga
lokalerna. Någon speciell utrustning behövs heller inte i skollokalerna.I övrigt är våra lokaler
utrustade med modern teknik såsom videoprojektorer och trådlöst nätverk så att elever och
pedagoger kan använda IT i alla utrymmen. Personal och elever har god tillgång till datorer då vi
tillämpar en till en‐principen.

4.5) Skolbibliotek
Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av
beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen
kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor.
Eleverna på Realgymnasiet har tillgång till ett mindre skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler.
Detta skolbibliotek används som en del av elevernas utbildning och omfattar både skön‐ och
facklitteratur för att stimulera elevernas läsning och bidra med material till skolans aktuella
utbildningar. Facktidningar för de olika utbildningarnas specifika områden är också ett självklart
inslag. Biblioteket är anpassat till elevers olika behov genom att det t.ex. finns ett urval av litteratur
på olika nivåer. Alla elever har tillgång till en personlig bärbar dator under skoldagen. Därmed har
eleverna god möjlighet att utnyttja söktjänster, uppslagsverk, databaser och multimedia av olika slag
och denna resurs används även av lärarna i undervisningen. Realgymnasiet har dessutom licensavtal
för Nationalencyklopedins webbtjänst. Det finns en biblioteksansvarig lärare som har i uppdrag att
utveckla skolbiblioteket Realgymnasiet 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 är 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.
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5. Skolenhetens ledning och personal
5.1) Rektor – vid nyetablering av skolenhet
För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor
som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2) Rektor – vid utökning av skolenhet
Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har.
Rektor är utbildad ridlärare med lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet. Hon går för närvarande
på en statlig rektorsutbildning som startade VT 2013.

5.3) 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.
;Huvudmannen för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13
§, 17‐22 §§ skollagen.

5.4) Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i
överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten.
Läsår 1

Läsår 3

Fullt utbyggd

Personer Heltidstjänster Personer

Heltidstjänster Personer Heltidstjänster

2

3,3

1,3

4

4

3,3
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6. Elevhälsa och studie och yrkesvägledning
6.1) Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa.

Skolhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För våra
elever finns tillgång till följande funktioner inom elevhälsan:• Skolsköterska• Kurator• Skolläkare•
Psykolog• Personal som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatserSkolhälsans
syfte är att vara förebyggande och hälsofrämjande samt att stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål.Elevhälsan innefattar såväl medicinska insatser så som 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.
KuratorEnhetsnivå:‐ Att stödja personalens elevhälsoarbete och ingår i elevhälsoteamet.‐ 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.SkolpsykologEnhetsnivå:‐ Deltar vid behov i elevhälsoteamets möten.‐
Delaktig vid krishantering vid akuta händelser.‐ Vid behov ge personal handling 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. ‐ Samverkar vid behov
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 Realgymnasiet 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 leding 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 den personliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen.

6.2) Studie och yrkesvägledning
Beskriv hur eleverna får tillgång till studie‐ och yrkesvägledning (SYV).

Mentorsrollen inom Real 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 jobbcoachning för att förbereda eleverna inför yrkeslivet.
Det kan exempelvis innebära handledning i att skriva ett CV. 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. ‐ Ansvarar för utbildningsmaterial och
undervisningsinsatser för hela elevgrupper. Individnivå:‐ Information inför valsituationer.‐ Deltar vid
föräldramöten inför valsituationer som kan påverka framtida studier så som invidivuella val.‐
Vägledande samtal inför val inom och utanför skolan.
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7. Elevens utveckling mot målen
7.1) Särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet med särskilt stöd på våra skolor följer följande arbetsgång:1. Anpassning av ordinarie
undervisning – individanpassning2. Uppmärksamma3. Utreda4. Upprätta åtgärdsprogram5.
UppföljningOm 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 obehövligt.
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 det samma. Fokus i åtgärdsprogrammet är vilka åtgärder skolan kommer att
vidta för att stödja eleven i dess utveckling tillsammans med en tydlig ansvarfördelning där det
framgår vem på skolan som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt när. Åtgärderna kopplas till

mål samt delmål. Även då åtgärdsprogrammet 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 till liv. Åtgärdsprogrammets mål
och delmål prövas och omprövas i en kontinuerlig process som kan resultera i nya åtgärder, mål och
delmål – fortarande 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.
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8. Kvalitet och inflytande
8.1) Systematiskt kvalitetsarbete – vid utökning
Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas
ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor.

8.2) Systematiskt kvalitetsarbete – vid nyetablering
Besvaras vid en nyetablering. Beskriv huvudmannens och skolenhetens rutiner avseende det
systematiska kvalitetsarbetet.

8.3) Rutiner för klagomål
Beskriv huvudmannens rutiner för klagomålshanteringen.

Rutiner för klagomålshantering• Medarbetare informerar rektor om det framkommer klagomål från
såväl personal, vårdnadshavare som elev. • Rektor kontaktar och/eller återkopplar till de personer
som anfört klagomålen på utbildningen. • Utifrån resultatet av ovan dialoger och underlag samt
övriga utvärderingar, arbetar personal och rektor fram en plan för hur förbättringsåtgärder ska
genomföras. 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 Realgymnasiet.
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 Den text som skickas hem vid antagning
(tillsammans med antagningsbrev) och som också ligger på webben lyder: Synpunkter och klagomål
Realgymnasiet 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
Realgymnasiet. 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‐postFör 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 Realgymnasiet registrerar och behandlar
dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen.AnonymtDu 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. KontaktuppgifterKontaktuppgifter till rektor finner du på hemsidan,
www.realgymnasiet.se och sedan väljer du ort.

8.4) Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

Många av Realgymnasiets 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.
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9. Trygghet och studiero
9.1) Ordningsregler
Redogör för skolenhetens arbete med att upprätta ordningsregler.

Under schemalagd mentorstid diskuterar eleverna och får själva komma med förslag på vilka
ordningsregler som ska gälla på skolan. Eventuellt kompletteras elevernas förslag av rektor och/eller
övriga medarbetare innan förslaget går på remiss till Elevrådet. Därefter delges alla det slutliga
förslaget och reglerna finns sedan uppsatta på skolan, väl synliga. Reglerna uppdateras årligen enligt
samma mönster.
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10. Åtgärder mot kränkande behandling
10.1) Plan mot kränkande behandling – vid utökning av skolenhet
Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16 för
bilagor.

10.2) Målinriktat arbete
Beskriv hur huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling
av elever.

När det gäller det förebyggande arbetet för att förhindra att eleverna utsätts för kränkande
behandling har huvudmannen valt att i stor utsträckning arbeta utifrån
Diskrimineringsombudsmannen (DO:s) riktlinjer och material.”Plan för skolan” är ett webbverktyg
som kombinerar en plan mot kränkande behandling samt en likabehandlingsplan – framtagen av DO
tillsammans med Barn‐ och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket. Verktyget
innehåller en lång rad praktiska tips och råd samt hänvisningar till lagar och riktlinjer. Från och med
läsår 2014/2015 kommer alla våra enheter att upprätta planer utifrån webbverktyget. Fram till dess
är det upp till varje skola att upprätta sin egen likabehandlingsplan samt plan mot kränkande
behandling. Utöver detta kommer även annat material att tillhandahållas skolorna. Så som 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.
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 i att stödja rektor i att komma till rätta med problemet. En
uppföljning av hur arbetet gått genomförs där efter. Personal på huvudmannanivå har också deltagit
i DO:s kurs där frågor som rör likabehandlingsarbete, metoder, verktyg och goda exempel behandlas.

10.3) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling
Beskriv huvudmannens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

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. I samband med detta skriver rektor en händelserapport.3.
Rektor informerar elevhälsan.4. Rektor kontaktar de inblandades vårdnadshavare. 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. Anmälan till huvudmannen:1. Rektor dokumenterar klagomål samt förbättringsåtgärder i
den månatliga rektorsrapporten som skickas till gymnasiechef och huvudman. 2. Huvudmannen
återkopplar till rektor.Mall för händelserapport finns att tillgå och kan kompletteras med om så
önskas.

10.4) Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Realgymnasiet arbetar aktivt för att sätta våra elevers intresse i fokus i de utbildningar vi anordnar –
något som våra elevutvärderingar visar att eleverna sätter stort värde på. Det bidrar till en lust att
lära och att våra elever känner sig delaktiga och engagerade. 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 ett område med nära anknytning till flera andra sådana 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. 2013 angav
98,3% av våra elever att de känner sig trygga i skolan. Självklart jobbar vi med målsättningen att
denna siffra skall vara 100%.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 så som elevråd men också andra grupper inom mer
specifika områden. Utöver detta övergripande arbete behandlas frågor som rör ovan nämnda

områden mer specifikt inom olika gymnasiekurser så som Samhällskunskap, Historia och Religion
samt emellanåt också på mentorstid. Vi bevakar och diskuterar forskningsresultat och nya rön inom
skolbranschen kontinuerligt såväl på lokal som central nivå. I 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 inom.
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11. Utbildningens utformning
11.1) Läroplan
Ange om skolenheten avser att
;följa Läroplan för gymnasieskolan
bifoga egna dokument som komplement till Läroplan för gymnasieskolan. Se avsnitt 16 för bilagor.

11.2) Inriktning
Waldorf
Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.
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12. Programfördjupning och individuella valet
12.1) Kurser inom programfördjupning
;Inom ramen för varje nationellt program kommer skolenheten att erbjuda ett antal kurser som
programfördjupning i enlighet med de förskrifter som Skolverket meddelat enligt 4 kap. 5‐6 §§
gymnasieförordningen (2010:2039).

12.2) Kurser inom det individuella valet
;Skolenheten kommer inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för
grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga
program kommer att ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen
och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet enligt 4 kap. 7 §
gymnasieförordningen (2010:2039).
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13. Utbildning
13.1) Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

Arbetssätt:Mål ‐ Eleven ska lära sig strategier för att ta sig an problem och utmaningar, som möter de
krav och förväntningar som finns från kommande yrkes– och studieliv.Ämnesintegration och modern
teknik:Realgymnasiet arbetar med att skapa helheter kring lärande. Vi anser att helheten är mer än
summan av delarna. Som ett led i detta arbetar vi ämnesintegrerat, genom att knyta kurser till
varandra i så stor utsträckning som ämnesplanerna möjliggör. Genom den goda tillgången till datorer
är omvärlden en naturlig del av skolverksamheten.Problembaserat förhållningssätt:Det innebär att
eleven sätts i centrum, stöds i att ta ansvar för sin egen utveckling samt använder ett undersökande
arbetssätt. Eleven har inflytande över att tolka läroplansmålen, samt sättet och vägen att nå dessa.
Utöver detta är exempelvis resurstillfällen, seminarier, föreläsningar och andra former för att stödja
lärandet viktiga.Projekt: Till stor del bedrivs elevens undervisning i projektform. Genom detta
arbetssätt tränas elevens förmåga att arbeta metodiskt, planera, strukturera, genomföra och
samarbeta inom ramen för ett kunskapsområde. Kontinuerlig feedback:Eleverna får kontinuerlig
feedback. Detta sker t.ex. genom gruppvis inplanerade handledningstillfällen, eller enskilda möten
mellan lärare och elev. Lärarna har en dialog med eleven rörande sitt ämne, ger feedback och
dokumenterar elevens styrkor och utvecklingsbehov digitalt i lärplattformen.I arbetet med elevens
kunskapsutveckling används följande strategi:Kommunikation av höga förväntningarInför uppstart av
projekt eller ämnesområde tydliggörs ämnesmål, betygskriterier och vad det förväntade resultatet
är. Eleven dokumenterar själv i lärplattformen vilket individuellt mål han/hon har samt vilken strategi
som används för att nå måluppfyllelsen. Lärare och mentors uppdrag är att utmana eleverna
individuellt för att kunna nå så långt som de kan i sin kunskapsutveckling. Kontinuerlig
feedbackGenom kontinuerlig feedback kopplat till kursmål växer eleven och får möjlighet till insikt
om sig själv och sin utvecklingspotential. Realgymnasiets strävan är att alla elever når minst betyget E
i alla läroplanens ämnen och ska stimuleras och stödjas för att kunna nå längre såväl i sin
kunskapsutveckling som i sin personliga utveckling. Därför ger lärarna feedback i slutet av varje
projekt och ämnesområde. Här framgår hur väl varje elev nått de individuella målen, samt hur eleven
kan nå längre. Här framgår också om det föreligger utvecklingsbehov för att klara betyget E. Elevens
självskattningFör att eleven ska nå en hög måluppfyllelse och minst betyget E i de ämnen som ingår i
elevens individuella studieplan, genomför eleven självskattning. Lärare och mentor ger sedan
kontinuerlig feedback på elevens arbete mot såväl ämnesmål som den personliga utvecklingen.
Elever i behov av stödI de fall det föreligger en misstanke om att en elev är i behov av särskilt stöd,
informeras rektor. På uppdrag av rektor görs därefter en utredning, där det sedan beslutas om ett
åtgärdsprogram ska upprättas. I de fall en elev riskerar att inte nå minst E i något ämne, meddelas
rektor och elevens vårdnadshavare. VårdnadshavareGenom vår digitala lärplattform kan
vårdnadshavaren ta del av vilka projekt och ämnesområden som är aktuella. Vårdnadshavare har
även insyn i sitt barns kunskapsutveckling gällande resultat, feedback från lärare och elevens egen
självskattning och har möjlighet att skriva egna reflektioner.KonferensFör att berörda lärare ska
kunna stödja varje elevs individuella lärprocess, genomförs en konferens per termin, där varje elev

diskuteras utifrån måluppfyllelse samt olika förmågor. UtvecklingssamtalTvå gånger per läsår erbjuds
alla elever utvecklingssamtal tillsammans med mentor och vårdnadshavare. Vid samtalet lyfts
elevens starka sidor fram samt de eventuella utvecklingsbehov som eleven har och det stöd som
skolan erbjuder för att eleven ska klara målen. Elevens individuella studieplan samt lärarnas
dokumentation från lärplattformen används som underlag vid samtalet. Mentor och elev
sammanfattar samtalet och dokumenterar detta i elevens IUP på lärplattformen. MentorstidFör varje
elevgrupp/årskurs/klass finns en mentor som har ett riktat uppdrag att synliggöra och stödja den
personliga utvecklingen för varje elev, samt vara ett stöd i elevernas arbete mot ämnesmålen. Detta
arbete sker såväl vid individuella och gruppvisa samtal som vid utvecklingssamtal och mentorstid.
Förutom studiestöd till eleverna innehåller mentorstiden också klassråd, där eleverna diskuterar olika
typer av skolfrågor t.ex. frågor som rör arbetet planen mot kränkande behandling, eller andra frågor
som skolan anser väsentliga. Högskoleprov, loggboksskrivning, självskattning, teamövningar och
studieteknik är förslag på annat som kan ge mentorstiden ett innehåll. Realgymnasiet använder
elevregistreringssystemet Procapita för hantering av individuella studieplaner. Dessa exporteras till
den webbplattform som elever, lärare och mentorer använder. Här blir studieplanen utgångspunkten
vid utvecklingssamtal samt vid fortlöpande planering och samtal med lärare och mentor. Mentorerna
på Realgymnasiet har i uppdrag att följa varje enskild elevs individuella utveckling såväl när det gäller
kunskapsutveckling som social utveckling. Mentorerna är också de som genomför
utvecklingssamtalet tillsammans med elev och vårdnadshavare. Förändringar i studieplanen,
elevernas måluppfyllelse samt arbete med elevens sociala utveckling dokumenteras av elev och
mentor i elevens individuella utvecklingsplan, ett verktyg på webbplattformen.

13.2) Utvecklingssamtal
;Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång
varje termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.

13.3) Mottagande till gymnasieskolan
Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

;Skolenheten kommer att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i
gymnasieskolan.
Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd. Redogör närmare för
vilka elever som avses.

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för.
Redogör närmare för vilka elever som avses.

13.4) Urval
;Skolenheten kommer att följa bestämmelserna om urval enligt 7 kap. 2‐5 §§
gymnasieförordningen.

13.5) Färdighetsprov
Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för vilka program som avses, hur provet kommer
att genomföras, vad som ingår i provet och hur resultatet ska vägas in i förhållande till betygen från
grundskolan.
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14. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning
Om ansökan avser ett eller flera yrkesprogram besvara nedanstående frågor.

14.1) Gymnasial lärlingsutbildning
Huvudmannen avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

14.2) Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
Program

Inriktning

Antal veckor Ta bort

Hotell‐ och turismprogrammet Turism och resor 15

14.3) Säkerställande av APLplatser
Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL‐platser på utbildningen på respektive
program där APL kommer att erbjudas. Bifoga ett skriftligt underlag från tillfrågade företag som kan
styrka tillgången till APL‐platser. Detta bör göras genom ett intyg som visar att företagen som
huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna ta emot elever för APL. Se avsnitt 16 för
bilagor.

Realgymnasiet har för avsikt att komplettera med intyg från intresserade företag inom branschen.

14.4) Lokalt programråd
;Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039).

14.5) Handledare
Beskriv huvudmannens rutiner vad gäller att utse en handledare på APL‐platsen.

Programråd tillsammans med yrkeslärare tar fram kriterier för handledarnas kompetens. APL‐
företaget tar del av denna information och utser handledare som uppfyller kraven. Skolan anordnar
även handledarutbildning, där alla handledare ges möjlighet att utbildas för uppdraget. Ansvarig
lärareTillfälle 1Innan elev börjar träffas representant från skolan och APL‐handledare och då
säkerställs att APL‐platsen uppfyller de krav som finns på utbildningen avseende innehåll (centralt
innehåll i kurser/moment), bedömning, rutin för betygssättning samt hur fortlöpande
kommunikationen kommer att ske. Tillfälle 2Uppföljningsmöte där yrkeslärare från skolan besöker
elev och APL‐handledare.Tillfälle 3Uppföljningsmöte där yrkeslärare, elev och APL‐handledare träffas
för att gå igenom vilka kursmål som uppnåtts och peka på uppnådda kunskaper och ev
utvecklingsbehov.Vid behov sker fler besök. Inför uppföljningsmötena på APL‐platsen mellan ansvarig
yrkeslärare, elev och APL‐handledare, har elev och handledare var för sig noterat vilka moment som
eleven har gjort och hur dessa har genomförts. Dessa noteringar innehåller vilket/vilka kursmål som
ska uppnås och vilket moment som är knutet till detta kursmål. Läraren har tagit del av såväl elevens
som handledarens noteringar och kan tillsammans med elev och handledare konstatera på vilken
nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om eleven har ytterligare utvecklingsbehov mot
aktuellt kursmål. Allt detta noteras i elevens individuella utvecklingsplan.

14.6) Bedömning och betygsättning
Redogör för huvudmannens rutiner för bedömning och betygsättning vid APL.

Ansvarig lärare kommer att göra besök på APL‐platsen enligt följande:Innan elev börjar träffas
ansvarig lärare och APL‐handledare för att säkerställa att APL‐platsen uppfyller de krav som finns på
utbildningen avseende innehåll, bedömning, rutin för omdöme och betygsättning samt hur
fortlöpande kommunikation kommer att ske. Den ansvarige läraren informerar APL‐handledaren om
den bedömningsmatris som används för omdömen och betygsättning så att handledaren känner sig
trygg med hur han/hon ska jobba med den.Efter påbörjad APL sker ett uppföljningsmöte där ansvarig
lärare från skolan besöker elev och APL‐handledare i syfte att diskutera måluppfyllelse och
utvecklingsbehov. Inför uppföljningsmötet på APL‐platsen mellan ansvarig yrkeslärare, elev och APL‐
handledare, har elev och handledare var för sig jobbat med bedömningsmatrisen och i den noterat
vilka moment som eleven har gjort och hur dessa har genomförts. I bedömningsmatrisen finns
angivet vilket/vilka kursmål som ska uppnås och vilket moment som är knutet till detta kursmål.
Läraren har tagit del av såväl elevens som handledarens noteringar och kan tillsammans med elev
och handledare konstatera på vilken nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om eleven har
ytterligare utvecklingsbehov mot aktuellt kursmål. Allt detta noteras i elevens individuella
utvecklingsplan. Vid behov genomförs också fler besök. Utöver detta sker kontinuerlig dialog mellan
ansvarig lärare, elev och APL‐handledare.

14.7) Lärlingsutbildning  utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur
utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Se
avsnitt 16 för bilagor.

Ansökningsid: Gy 2014/40635

15. Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.
Likviditets‐ och resultatbudget ligger som bilaga nr 5.
Ansökningsid: Gy 2014/40635

16. Bilagor
16.1) Bilagor enligt Skolinspektionens föreskrifter (SKOLFS 2011:154) 
Ange bilagenummer.
Fullmakt för det ombud som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 4 Intresseundersökning
eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att
sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. Sökandens senaste
årsredovisning. 2 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Beskrivning av
tilltänkta lokaler
Aktiebolag ‐ Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska
bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 1

Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas
Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. (8.1) 3 Plan mot kränkande
behandling. (10.1) 6

16.2) Övriga bilagor
Etableringskostnader. (3.1) Övriga inbetalningar/intäkter. (3.4) Lokaler – intyg från fastighetsföretag.
(4.1) Speciallokaler – intyg från exempelvis kommun eller fastighetsföretag. (4.2) Skolbibliotek ‐
bifoga intyg från folkbibliotek/stadsbibliotek. (4.5) Läroplan, bifogade dokument. (11.1) Intyg
gällande APL‐platser (14.3) Exempel på utbildningskontrakt (14.7)

Bilagor till denna ansökan
Namn

Nr

Bilaga 1 ‐ Reg.bevis Lärande i Sverige AB 2013‐08‐22.pdf

1

Bilaga 2 ‐ ÅR Lärande i Sverige AB 2012_2013.pdf

2

Bilaga 3 ‐ Kvalitetsarbete Real.pdf

3

Bilaga 4 ‐ Borås_Fullmakt.pdf

4

Bilaga 5 ‐ Budget Borås.pdf

5

Bilaga 6 ‐ Borås_Plan mot kränkande behandling 2013 2014.pdf 6

16.3) Angående bilagor
Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
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.Realgymnasiet har även
för avsikt att komplettera med APL‐intyg. Dessa är under bearbetning men specifika intyg är ännu
inte undertecknade.
Gy 2014/40635

Ansökan avser
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Borås i
Borås stad
Sökandens namn och organisationsnummer
Lärande i Sverige AB, 556571‐5892
Ort och datum
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari
kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående
skola (SKOLFS 2011:154).
Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill
bifogade handlingar är sanna.

0

Arsredovisn ing
Lärande i Sverige AB
Org.nr. 556571-5892
Räkenskapsår 2012-07-01

-

20 13-06-30

Lärande i Sverige AB
Org.nr 556571-5892

Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01

-

201 3-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Lärande i Sverige AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflädesanalys
Tilläggsupplysningar

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).
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Lärande i Sverige AB
Org.nr 556571 -5892

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Lärande i Sverige AB:s 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
Tillsamans skapar medarbetare och elever framtidens skola. Lärande är ett föredöme inom svensk skola när det gäller kvalité,
varumärke, lönsamhet och tillväxt.
Realgymnasiet vår gymnasieskola
Lärande driver gymnasieskolor, under varumärket Realgymnasiet, på tretton orter; -Malmö, Göteborg, Borås, Linköping, Norrköping,
Nyköping, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Gävle, Västerås, Lund och Sundsvall. Det totala antalet elever under året har varit 1 643.
-

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 kåmämnen och karaktärsämnen. En stor del av elevemas arbete sker i
projektform med stöd av problembaserat lärande.
Erlaskolan vår grundskola
Lärande driver grundskolor, under varumärket Erlaskolan. Totalt finns tre skolor, två i Norrköping samt en i Katrineholm. Det totala
elevantalet har under året varit 630.
-

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 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.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lärande har ansökt och fått nya tillstånd för start av grundskolor och gymnasieprogram.

1 augusti 2012 startades 2 nya grundskolor under varumärket Erlaskolan; Erlaskolan Södra i Norrköping samt Erlaskolan i Katrineholm.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
1juli2013 förvärvades 2 nya gymnasieskolor, belägna i Lund respektive Gävle.
Företagets förväntade framtida utveckling
Lärande har med ett positivt ekonomiskt resultat ökat sin omsättning genom organisk tillväxt till årets 283 Mkr. Beräknad omsättning
2013/2014 är 356 Mkr.
4
Företaget planerar för en fortsatt expansion och har ansökt om tillstånd för start av grundskolor på flera orter Sverige.
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Utvecklingsarbete
Företaget bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete syfte att konceptualisera utbildningsutbudet. Dessa kostnader belastar löpande
resultatet.
Erlaskolans konceptutveckling har för de två närmast föregående räkenskapsåren aktiverats, avskrivningarna för detta koncept
kommer att löpa under fem år, återstående avskrivningsperiod är 3 år.
Under året har ingen aktivering skett.

Flerårsöversikt(tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Rörelsemarginal

(%)

Avkastning på eget kapital
Balansomslutning
Soliditet

(%)

Kassalikviditet

(%)

Antal anställda

(%)

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

282 840

226 998

174 333

122 544

88 249

21 211

5294

2598

3589

4 154

7,5%

2,7%

15%

3,0%

4,7%

85,0%

44,6%

26,5%

46,4%

82,6%

72539

43 126

34603

26448

19471

34,4%

27,5%

30,2%

34,6%

32,4%

145,5%

128,4%

99,2%

93,2%

110,6%

282

253

206

161

112

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
Balanserad vinst
Årets resultat

6 061 522
il 952 897
18 014 420

disponeras så att
i ny räkning överföres

18014420
18 014 420
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Resultaträkning

Not
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga extema kostnader
Personalkostnader

2012-07-01
-201 3-06-30

2011-07-01
-201 2-06-30

282 839 851

226 998 490

282 839 851

226 998 490

1,2

-119 742 833

-98 254 554

3

-137 950 018

-116 539 917

-3 850 128

-5 839 849

Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rärelsekostnader
Rörelseresultat

0

-318 428

-261 542 979

-220 952 749

21 296 872

6 045 741

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

4

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

5

274 724

56 427

-360 202

-807 920

-85 478

-751 493

21 211 393

5 294 248

-4 510 000

-732 000

16 701 393

4 562 248

-4 748 496
11 952 897

-1466755,
3 095 493

sj?
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Balansräkning
Not

2013-06-30

2012-06-30

1 924 150

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggnirigstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

6

1 443 1 12

Licenser samt liknande rättigheter

7

0

234 608

1443112

2158758

Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet

8

1 335 286

1 030 666

Inventarier, verktyg och installationer

9

6 852 534

5 538 977

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

1 073 724

0

9 261 544

6 569 642

10 704 657

8 728 400

10 996 945

10 127 394

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

217 342

314 264

11 983 539

10 090 599

23197827

20532257

Kassa och bank (outnyttjad checkräkningkredit 12 000 000)
Summa omsättningstillgångar

38 636 264

13 865 700

61 834 091

34 397 956

SUMMA TILLGÅNGAR

72 538 748

4312635

--qP.
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Balansräkning
Not

2013-06-30

2012-06-30

200 000

200 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

11

Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 aktier)
Reservfond

40 000

40 000

240 000

240 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattadereserver

12

6 061 522

5 177 029

11 952 897

3 095 493

18014420

8272522

18254420

8512522

9077000

4567000

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

13

293 763

0

293 763

0

2 405 177

3 258 624

2405177

3258624

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

14

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

14

Leverantörsskulder

931 032

931 032

15 314 375

8 666 373
1 421 959

Skulder till koncernfäretag

3 094 250

Aktuella skatteskulder

4 721 164

859 499

Övriga skulder

3 305 554

2 555 840

Upplupna kostnader och färutbetalda intäkter

15

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsfärbindelser

16

15 142 013

12 353 507

42508389

26788210

72538748

43 126 356

12700000

12700 000

Inga

/3

Ingap
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Kassaflödesanalys
2012-07-01
-201 3-06-30

2011-07-01
-201 2-06-30

21 21 1 393

5 294 248

3 850 128

5 839 849

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Vinst/förlust vid försäljning av inventarier
Betald inkomstskatt

4 161

318 428

25065682

11452525

-374 476

-677 755

24 691 206

10 774 771

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar

-2 665 570

-837 433

Förändring av leverantörsskulder

6 648 002

766 698

Förändring av övriga kortfristiga skulder

4 108 627

528 805

32 782 265

11 232 841

-5 834 545

-4 366 139

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerings verksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

4 000

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 830 545

-4 366 139

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån

0

15 000 000

-853 447

-10 810 344

Förändring skuld till moderbolag

-1 327 709

-454 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 181 156

3 735 656

Årets kassaflöde

24770 564

10 602 358

Likvida medel vid årets början

13 865 700

3 263 342

Likvida medel vid årets slut

38 636 264

13865700

/
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Ti 1 Iäggsupplysni n gar
Allmänna redovisningsprinciper
Ärsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och tillämpliga allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden gällande s.k. större företag. För de
fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om
annat ej anges.
Koncernförhållanden
Företaget, som startades 1999, är sedan 2009-01 -22 helägt av Lärande i Östergötland Förvaltnings AB,
org. nr. 556765-4529. Inga inköp eller försäljningar har skett under räkenskapsåret eller föregående år.
Intäktsredovisni ng
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär
att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning
i likvida medel direkt vid leveransen.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med beaktande av väsentligt
restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för forsknings- och ut
vecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

3 5 år
-

3 5 år
10 år
10 år
-

3
3

-

-

Nyckeltalsdefinitioner
Rärelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten
skatt.
Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet

(4

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga

tl
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Noter till enskilda poster
Not 1 Leasingavtal
1 posten ingår årets bokförda kostnader för leasing som uppgår till 137851kr (10.425 tkr).

Not 2 Arvode till revisorer
2012)2013

2011)2012

135 125

120 625

12500

59 150

Ernst& Young
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övricja tjänster

0

30 000

147 625

209 775

2012/2013

2011/2012

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

89

86

193

167

282

253

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD

1)

Övriga anställda

2 898 007

1 1 12 533

93 320 674

80 751 595

96218681

81864128

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader

1)1 beloppet ingår fakturerade arvoden med 1 788 627 kr

207 701

436 056

7 098 286

6101 014

31 377 175

26 463 348

38 683 163

’Sl
33 000 418
.
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
201 3-06-30

Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare

201 2-06-30

25%

33%

75%

67%

50%

57%

50%

43%

201212013
335 000
-4 600 000

2011/2012
352 000
-767 000

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
Not 4 Bokslutsdispositioner

Återföng från periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan

-245000

-317000

-4510000

-732000

2012/2013

2011/2012

3 665 733
293 763
789 000

677 755
0
789 000
1 466

Not 5 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på lämnat koncembidrag

5 831 259
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Not 6 Balanserade utgifter utvecklingsarbeten

201 3-06-30

2012-06-30

Ingående anskaffningsvärde

5 160 695

8 101 302

Försäljningar/utrangeringar

-2 755 508

-2 940 607

2405187

5160695

-3 236 545

-3 243 326

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

2 755 508

2 940 607

-481 038

-2 933 826

-962 075

-3 236 545

1 443 113

1 924 150

2013-06-30

2012-06-30

703 824

1 582 471

0

-878 647

703 824

703 824

-469 216

-586 224

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7 Licenser samt liknande rättigheter

Ingående anskattningsvärden
Färsäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

0

560 219

-234 608

-443 211

-703 824

-469 216

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

0

234
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Not 8 Utgifter på annans fastighet

2013-06-30
Ingående anskatfningsvärden

2012-06-30

1 335 549

611 843

767 278

807 318

Försäljningar/utrangeringar

0

-57 362

Omkiassificerinaar

0

-26 250

2102827

1335549

Årets anskafiningar

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

-304 883

-73 923

FörsäIningar/utrangeringar

0

57 362

Omkiassificeringar

0

1 313

Årets avskrivningar

-462 658

-289 635

-767 541

-304 883

1 335 286

1 030 666

201 3-06-30

201 2-06-30

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

10 395 873

9 272 328

3 993 543
-7 650
0

3 558 821
-2 461 526
26 250

anskaffningsvärden

14 381 766

lO 395 873

Ingående avskrivningar

-4 856 896

-5 143 929

-511

2 461 526

Årets anskaffningar
FörsäIningar/utrangeringar
Omkiassificeringar
Utgående ackumulerade

Försäljningar/utrangeringar
Omkiassificeringar

0

-1 316

Årets avskrivningar

-2 671 825

-2 173 177

-7 529 232

-4 856 896

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

6 852 534

5 538
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Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013-06-30

2012-06-30

Förutbetalda hyreskostnader

7 996 568

6 545 505

Förutbetalda leasingavgifter

2660647

2568219

Övriga förutbetalda kostnader

1 326 325

976 875

11983539

10090599

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

200 000

40 000

5 177 029

3 095 493

0

0

3 095 493

3 095 493

0

0

-3 000 000

0

0

0

789 000

0

Not 11 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut på årsstämma
Koncernbidrag
Skatteeffekter koncernbidrag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

0

0

0

11 952 897

200 000

40 000

6 061 522

11 952 897

2013-06-30

2012-06-30

Not 12 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond tax 2008
Periodiseringsfond tax 2009
Periodiseringsfond tax 2010

0

335 000

540 000

540 000

980 000

980 000

Periodiseringstond tax 2011

877 000

877 000

Periodiseringsfond lax 2012
Periodiseringsfond tax 2013

383 000

383 000

767 000

767 000

Periodiseringsfond tax 2014
Ack avskrivningar utöver plan

4 600 000

0

930 000

685 000

9077000

4567000

2013-06-30

2012-06-30

293 763

0

293 763

0

2013-06-30

2012-06-30

2 405 177
2405177

3 258 624
3258624

Not 13 Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Skatteeffekt på temporär skillnad avseende av
skrivningar av förbättringsutgift på annans fastighet

Not 14 Långfristiga skulder

Förfaller mellan 2 och 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

0
0

0
0;;
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013-06-30
Upplupna löner

2012-06-30

360 971

377 479

Upplupna semesterlöner

8132347

6 273 300

Upplupna sociala avgifter

5410828

4 434 238

Övriga upplupna kostnader

1 237 867

1 088 584

Övriga förutbetalda intäkter

0

179 906

15142013

12353 507

201 3-06-30

201 2-06-30

Not 16 Ställda säkerheter

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar

12 700 000

12 700 000

12700000

12700000

Norrköping den 10oktober2013

Elisabeth Annell Åhlund
Or förande

—..

Matthias
Verkställande

har lämnats den 10oktober2013
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Revisionsberättelse
Till årsstämman 1 Lärande i Sverige AB, org.nr 556571-5892

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lärande 1
Sverige AB för räkenskapsåret 2012-07-01 2013-06-30.
-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förf attningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Lärande i Sverige
AB för 2012-07-01 2013-06-30.
-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Lärande i Sverige
ABs finansiella ställning per den 30 juni 2013 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt års
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagsiagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

REALGYMNASIET

Kvalitetsarbete

2014-01-27 Norrköping
Per-Erik Lorentzon
Gymnasiechef
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1 Allmänt om kvalitetsarbete
Lärande i Sverige använder ett kvalitetssystem som innefattar både företags-,
affärsområdes- och skolperspektiv. Viktiga faktorer som inspirerat och påverkat
utformningen av kvalitetssystemet är bland annat teorier om verksamhetsutveckling,
processledning, modellen med Balanced Scorecard, Skolverkets allmänna råd samt
vår beprövade erfarenhet.
Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i två led, dels i en månatlig
avrapportering från rektor till Affärsområdeschef, dels i en kvalitetsredovisning som
årligen skrivs på enhetsnivå och huvudmannanivå. Löpande under året gör rektor
analyser och redogörelser för förbättringar inom olika områden. Dessa
dokumenteras i verksamhetsplaner som följs upp på enhetsnivå av rektor och på
huvudmannanivå.
Skolans mål mäts via såväl nyckeltal som indikatorer. Nyckeltal är resultat och
indikatorer är områden som mäts regelbundet och som visar om enheten är på väg
åt rätt håll eller inte. Vid våra regelbundna rektorsträffar diskuteras skolornas
resultat och goda exempel sprids inom rektorsgruppen. Våra styrkort beskriver mål,
metoder, resultat och indikatorer och är ett levande dokument där vi utvecklar
metoder för ökat resultat.
Vår modell bygger på följande flöde:

Figur 1 Frågeställning (bild från skolverket.se)
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2 Målområden
Huvudmannens huvuduppgift är att följa upp och utveckla verksamheten utifrån
följande gemensamma målområden:

2.1

Tillväxt/utveckling

Det långsiktiga målet nås genom att utveckla nya erbjudande inom såväl befintliga
som nya program. Befintliga erbjudande skall utvecklas i syfte att nå en ökad
attraktivitet. Utredning av lärlingsmodell skall särskilt beaktas.

2.2

Lönsamhet

Ökad lönsamhet skall nås genom att ta vara på och utveckla smarta lösningar för
organisation, inköp samt lokaler. Modeller för spridning av goda exempel skall
prioriteras under året. Under året skall vi arbeta med att minska nettoavhopp av
elever från våra skolor i syfte att nå ökad lönsamhet.

2.3

Elevresultat

Vårt mål är att alla elever fullföljer sin utbildning, får godkända betyg och antingen
studerar eller arbetar direkt efter utbildningen. Vid jämförelse med riket skall vi alltid
ligga märkbart över riksgenomsnittet.

2.4

Marknadsposition/ varumärke

Realgymnasiet skall såväl lokalt som nationellt förknippas med våra kärnvärden
framgång, trygghet, utveckling och team. Vi skall vara marknadsledande inom våra
valda områden och visa en ökad attraktion från föregående år. Vi ses som en seriös
aktör som följer givna lagkrav.

2.5

Medarbetare

Våra medarbetare skall uppleva en attraktiv arbetsgivare där utveckling, avtal och
resultat ger god nöjdhet. Varje skola är en stimulerande och nytänkande arbetsplats
med utvecklade processer för att ta till vara medarbetarnas kompetens i det dagliga
arbetet.
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3 Genomförande
Varje rektor har i uppdrag att utifrån sin verksamhetsplan arbeta med våra
målområden. Varje område bearbetas via följande frågeställningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vår analys och bedömning av måluppfyllelsen
Metod för utvärdering av angreppssätten
Verksamhetens inriktning för att nå de nationella målen
Angreppssätt som tillämpats för att nå målen
Utvärderingen visar
Resultat och analys
Förbättringsbehov
Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Handlingsplan

Arbetsprocessen följer följande steg:

3.1

Var är vi?

Rektor gör tillsammans med personal och när det lämpar sig även eleverna en
analys på enhets nivån av enhetens resultat. Jämförelser och diskussioner förs med
andra eneheter inom Realgymnasiet och även utifrån riket då data finns.

3.2

Vart ska vi?

Rektor målsätter varje område utifrån den analys som gjorts.

3.3

Hur gör vi?

Samarbete med andra rektorer och lärare på andra orter är avgörande för detta
steg då skolan kan dra lärdom och överföra goda exempel till sin egen enhet.
En handlingsplan upprättas under varje område där konkreta aktiviteter finns.

3.4

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt under året och resultat överförs till
cykelns analysdel.

4

Real gymnasiet

4 Uppföljning
4.1

Mätningar

Rektor har det samordnade ansvaret för genomförandet av kvalitetsarbetet på
enhetsnivå, så som det beskrivits ovan. Dokumenten, rektors månatliga
avrapportering och årlig kvalitetsredovisning är utifrån aktiviteter/mätningar i
kvalitetssystemets årscykel självgenererande och formuleras i samverkan med
personal, barn/elever och vårdnadshavare. Det innebär att verksamhetens resultat
automatiskt förs in i kvalitetsredovisningen.
Varje område mäts via såväl nyckeltal som indiktatorer. Målen utvärderas enligt
följande:

Målområde

Tillväxt och
utveckling

Mäts genom

Indikator

Frekvens

Omsättning

Årsbokslut

Månadsbokslut

per månad

Elevantal

Elevantal, 15 sept

Elevantal per månad

Per månad

Lönsamhet

Årsbokslut

Månadsbokslut

per månad

Avhopp

Netto Elevantal

Frånvaro

per månad

Fullföljd utbildning
inom 3 år

Andel elever med
slutbetyg inom 3 år

Närvaro

per månad

Betygsutveckling

Kvot mellan
gymnasie och
grundskolebetyg

Kursbetyg

per termin

Andel i jobb/studier
6 mån efter
utbildning

Intervjuer
avgångselever

Andel IG
Sommarjobb

per termin

Elevnöjdhet åk 1

Elevundersökning,

Enkäter

per termin

Elevattityd åk 2-3

Elevundersökning,

Enkäter

per termin

Antal åk 1 elever

Elevantal åk 1, 15
sept

Förstahandsansökningar
Intresseanmälningar

per tillfälle

Marknadsandel
(valda program)

Antagna på ort jmfr
med övriga

Sökande till
konkurrenter

per läsår

Nöjd Medarbetar
Index (NMI)

Medarbetarundersökning

Fokussamtal

per termin

Lönsamhet

Elevresultat

Marknad och
varumärke

Medarbetare
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4.2

Månadsrapportering

Varje månad gör varje rektor en bedömning av varje målområde utifrån indikatorer
och allmän stämning på enehten.
Utvärdering av målområden sker via nyckeltal som tas fram löpande under året då
händelsen är aktuell. Rektor för dialog och utvärderar tillsammans med
gymnasiechef, personal, elever samt rektorskollegor inom Realgymnasiet.
Årscykeln för månadsrapportering är:
Månad

Nyckeltal

Indikatorer

Augusti

Årsbokslut

Kursbetyg

September

Elevantal åk 1
Marknadsandel

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Oktober

Sommarjobb

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

November

Intresseanmälningar

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

December

Elevundersökning

Intresseanmälningar

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Januari

Andel i jobb eller studier

Kursbetyg

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Förstahandsansökningar

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Februari

Mars

Förstahandsansökningar

April

Medarbetarundersökning

Förstahandsansökningar

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Maj

Elevundersökning
Föräldraundersökning

Förstahandsansökningar

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal

Juni

Fullföljd utbildning
Betygsutveckling

Närvaro

Månadsbokslut

Elevantal
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Fullmakt

Fullmakt för ombud i ärenden hos Skolinspektionen avseende an
sökan om godkännande som huvudman
Genom denna fullmakt ges ombudet rätt att företräda sökanden gentemot Skolinspekt
ionen i alla frågor som rör ansökan om godkännande som huvudman under 2014 års
ansökningsomgång. Om inte sökanden meddelar annat gäller fullmakten till dess att
Skolinspektionen har fattat beslut i ärendet.
Sökandens namn

L(ccv
Organisationsnummer
-

gq2

Skolans namn

cI

Cj

Kommun
& c

Ombudets namn
Ort och datum

&-it

EL kE

Öc

s S ±::ck c\

Pe LeLö
Nn H-ÖI-L+
företrädare för sbkande

NamnförtyITgande

_-_—-—------

för sökande
Nafif1tydligande

/

/
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Genom nnd’skrften försäkrar ni på heder och samvete att uppgfterna i ansökan och därtill
bifogade handlingar är sanna.

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skollnspektionen.se

2014-01-16

Borås

3.6 Likviditetsbudget
Inbetalningar
Läsår 1
Kommunalt bidrag
1 656 900 kr
Lån
Ägartillskott
Finansiering med egna medel
Övriga inbetalningar
Summa inbetalningar
1 656 900 kr

Resultatbudget
Intäkter
Kommunalt bidrag
Övriga intäkter

Utbetalningar
Personal
Skolledning
31 320 kr
Lärare
870 000 kr
Administration
165 690 kr
Rekrytering
Fortbildning
6 775 kr
Lokaler/utrustning
Lokalkostnad
135 000 kr
Möbler
7 500 kr
Datorer
45 000 kr
Service
15 000 kr
Kontorsutrustning
Telefon, kopiator m m
Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliotek 105 000 kr
Programvaror, licenser
7 500 kr
Övrigt
Info o annonsering
30 000 kr
Elevhälsa
21 141 kr
Skolmåltider
78 750 kr
Studieresor
22 500 kr
APL-handledning
15 000 kr
Försäkringar
5 250 kr
Studie- och yrkesvägledning
6 264 kr
Finansiella poster
Räntor
- kr
Amorteringar
- kr
Summa utbetalningar
1 567 690 kr

Kostnader
Personal
Skolledning
Lärare
Administration
Rekrytering
Fortbildning
Lokaler/utrustning
Lokalkostnad
Service
Kontorsutrustning

Över-/Underskott

89 210 kr

Summa intäkter

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
1 656 900 kr
3 313 800 kr
4 970 700 kr

1 656 900 kr
Läsår 1

Läsår 2

4 970 700 kr
Läsår 3

31 320 kr
870 000 kr
165 690 kr

62 640 kr
1 698 240 kr
362 700 kr

93 960 kr
2 268 960 kr
544 050 kr

6 775 kr

13 475 kr

18 213 kr

135 000 kr
15 000 kr
4 500 kr

270 000 kr
30 000 kr
9 000 kr

405 000 kr
45 000 kr
13 500 kr

210 000 kr
15 000 kr

315 000 kr
22 500 kr

60 000 kr
42 282 kr
157 500 kr
45 000 kr
30 000 kr
10 500 kr
31 320 kr

90 000 kr
63 423 kr
236 250 kr
67 500 kr
45 000 kr
15 750 kr
46 980 kr

-

-

Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliotek 105 000 kr
Programvaror, licenser
7 500 kr
Övrigt
Information o annonsering
30 000 kr
Elevhälsa
21 141 kr
Skolmåltider
78 750 kr
Studieresor m m
22 500 kr
APL-handledning
15 000 kr
Försäkringar
5 250 kr
Studie- och yrkesvägledning
6 264 kr
Finansiella poster
Räntor
- kr
Avskrivningar
Möbler
7 500 kr
Datorer
15 000 kr
Telefon, kopiator m m
Summa kostnader
1 542 190 kr
Vinst/Förlust

3 313 800 kr

114 710 kr

kr

kr

15 000 kr
30 000 kr

22 500 kr
45 000 kr

3 092 657 kr

4 358 586 kr

221 143 kr

612 115 kr

Plan mot kränkande
behandling/Likabehandlingsplan
2013/2014

Borås

Realgymnasiet

Tel. växel:
www.realgymnasiet.se

Alla enheter på Realgymnasiet ska tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa och
levandegöra sin plan mot kränkande behandling.
Varje enhet ska dokumentera och redogöra för hur man:
 Upptäcker


Utreder



Åtgärdar



Följer upp kränkningar

Uppföljning och utvärdering av planen redovisas i skolans kvalitetsredovisning.

Realgymnasiet

Tel. växel:
www.realgymnasiet.se

Upptäcka - Nulägesanalys och kartläggning
Hur arbetar vi utifrån organisation, arbetssätt och trivsel för att förhindra
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering samt med hälsofrämjande arbete.

Namn på deltagare och funktion
Rektor:Carina Ljung

Mentor: Annelie

Skolråd: Åk 1 :Rakel Mikaelsson

Stuven

Emma Pihl
Åk 2 Lydia Berqvist,Amanda

Skolsköterska: Jan-Peter Ottaeus

Hassellöf
Åk 3: Carolina Alkatar
Erika Öijefors

Organisation
Personal
Elevhälsosteam som träffas
varje vecka.

Team för personlig utveckling
Arbetslag som för
elevvårdsdiskussioner.

Elev

Utgörs av skolsköterska
mentorer och rektor som leder
arbetet.
Mentor.
Pedagoger och mentor.

Se ovan.
Skolvråd

Mentor och rektor deltar
Klassrådsrepresentanter
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Arbetssätt
Personal

Elev

Mentorstider

Mentor

Klassen/basgrupp

Grupprocessinriktat arbete i
undervisningen

Pedagoger

Basgrupp

Handledningstillfällen

Pedagoger/Mentor

Basgrupp

Utvecklingssamtal/Föräldrarmöten Mentor

Elev + vårdnadshavare

Hälsosamtal

Skolsköterska

Samtliga elever årskurs 1

Likabehandlingsarbetet

All personal.

Elever i alla årskurser.

Trivsel
Trivselundersökning:
Frågor kring trivsel och
psykosocial miljö finns med i
enkät som genomförs 2
ggr/läsår.
Anonym undersökning 1 gång
per termin där eleverna kan
uppmärksamma om det sett
någon må dåligt eller andra
relevanta händelser
Aktivitetsdagar och
samarbetsövningar

Personal

Elev

Utformad av huvudkontoret.

Alla elever.

Mentor

Alla elever

Arbetslagen

Alla elever.

Nulägesanalys
Föregående läsår 2013
Under läsåret 2013 framkom det i skolsköterskans hälsosamtal att eleverna känner sig trygga på
skolan. I oktober och november 2013 fick också elever och föräldrar genom enkäter och samtal
vara delaktiga i arbetet med skolans värdegrund .

Genomförande 2012/2013
Utifrån samtal som bygger på resultatet av trivselundersökningen, med personal och elever har det
framkommit att det inte förkommer några tydliga kränkningar utan snarast är en god mil
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Innevarande läsår 2013
 Mentor har under läsåret fortsatt att under vissa mentorstider (mentorstider sker
1ggr/vecka/klass) föra diskussioner med eleverna om var och hur man kan bli kränkt, samt
även informera om skolans förebyggande arbete mot kränkningar.


Under läsåret genomfördes enkätundersökningar, då alla elever fick uttrycka sina tankar
kring vad som är en kränking och hur vi som skola ska förebygga och arbeta mot
mobbning.



Ideér och tankar fördes sedan vidare till skolkonferansen där representater från skolledning
och elevråd reviderade plan mot kränkande behandling.



Vår värdegrund och vårt arbete mot diskriminering ska genomsyra arbetet i projekt. Det
gäller lärares val av material, exempel och uppgifter såväl som elevernas attityder mot
varandra och personal.



Personalgruppen ska genom diskussion och värdegrundsarbete i lärargruppen arbeta med
en gemensam hållning kring hur vi markerar mot otrevlig jargong och hårda ord.



Skolrådet har haft behov av att utvecklas gällande representation och organisation.. Ett gott
sammarbete har inletts under hösten 2013. Detta har inneburit ett aktivare skolvråd och vi
kan konstatera att skolråd och personal på skolan blivit bättre på att samarbeta aktivt med
frågor gällande t.ex. mobbing.

Fortlöpande i verksamheten
 Personal ska även fortsättingsvis synas i skolans lokaler
 Personal ser till att hålla uppsikt i skolans lokaler även under raster
 Arbetslagsdiskussioner kring elevvård varannan vecka
 På elevhälsosteamets möten agerar man i enskilda elevärenden


Aktivitetsdagar/samarbetsövningar ute i klasserna



All personal på skolan ska vara uppmärksamma på sitt språkbruk, bemötande och
förhållningssätt gentemot elever och varandra så att detta främjar goda relationer i samtal
och undervisning.



Eftersom vårt problembaserade förhållningssätt till lärande innebär att elever måste
ineragera och samarbeta mot gemensamma mål, tränas goda relationer som verkar
förebyggande. I arbetssättet blottläggs eventuella kränkande handlingar i ett tidigt skede.



Personalen får också av skolsköterska och det övriga elevhälsoteamet vid återkommande
personalmöten information om elever med neuropsykiatriska diagnoser, dyslexi eller
sjukdomar och hur dessa elever önskar bemötas. Detta följs upp regelbundet av
elevshälsoteamet.
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Arbete med diskrimineringsgrunderna
De övergripande förebyggande åtgärderna som vi beskrivit ovan ser vi som väsentliga för att
motverka diskriminering. Utöver det så arbetar vi mer konkret på följande sätt:
Så här arbetar vi förebyggande för att motverka diskriminering gällande kön.
Tidsram – Fortlöpande
De vuxna föregår med gott exempel. Ett exempel är att inte prata om ”Hästtjejerna” eller
”Äventyrskillarna” trots att utbildningarna ibland är väldigt könsuppdelade. Vår inställning är vi
talar till och om skolans elever som individer och inte utifrån kön. Samtal och diskussioner förs
kring ämnet ”alla människors lika värde” i projekt eller ämnen som t ex samhällskunskap och
svenska. upp temat genus och jämställdhet under vissa mentorstider med hj. Genom att ta upp
genusfrågor vill vi ge eleverna en chans att reflektera över uppfattningar om ”manligt” och
”kvinnligt” för att öka deras valmöjligheter vad gäller yrkesval och hur de vill vara som människor.
Vår övertygelse är att det är viktigt att hålla dessa frågor levande särskilt då vi har utbildningar som
kan uppfattas som ”kvinnliga” eller ”manliga”.
Ansvar: Allas
I ämnen som tex svenska och historia kommer genusperspektivet att belysas ur ett
historiskt perspektiv.

Så här arbetar vi förebyggande för att förebygga och förhindra diskriminering gällande

könsöverskridande identitet och uttryck.

Tidsram: Fortlöpande
Tas upp i samband med sex- och samlevnadsundervisningen under våren. Lärarna ansvarar för att i
undervisningen och i projektarbetet ta upp frågan vid tillfällen som när exempel ges på tavlan. All
personal ansvarar också för att uppmärksamma kränkande kommentarer elever emellan vad gäller
kön och könsöverskridande identitet och uttryck. Även här är det viktigt att de vuxna föregår med
gott exempel i sitt tal. Utifrån grundinställningen om alla människors lika värde är det viktigt att
eleverna har rätt att vara som de är och uttrycka sig som de vill oavsett biologiskt kön.
Ansvar: Allas

Så här arbetar vi förebyggande för att motverka diskriminering gällande etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.
Tidsram: Under läsåret
Diskussioner ska föras kring dessa frågor utifrån projektinnehåll, ämnen eller aktuella händelser.
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I religionsundervisningen tas dessa frågor upp och diskuteras. Eleverna som läser religion deltar i
flera studiebesök.
Ansvar: lärare, rektor, mentor

Så här arbetar vi förebyggande för att motverka diskriminering gällande funktionshinder.
Nuläge/analys
Det har framkommit under hälsosamtal och andra hälsoscreeningar kopplat till våra utbildningar
att vi har en betydande andel elever med neuropsykiatriska funktionshinder. För att fånga upp
dessa elever tidigt har vi utformat ett formulär som alla elever vid skolstart (augusti 2013) fick fylla
i och lämna till elevhälsovården. Genom att kartlägga elevgruppen på det här viset är vår
övertygelse att vi kan skapa en bättre utbildningssituation för de enskilda eleverna och en förståelse
för deras behov. Det borde också hjälpa oss att motverka missförstånd och utanförskap, vilket
leder till ett bättre arbetsklimat för gruppen som helhet.
I formuläret fick eleverna uppge om de har någon sjukdom, diagnos eller handikapp som vi på
skolan bör ta hänsyn till. Skolsköterskan pratade under första veckan i september 2013 enskilt med
de elever som uppgett att de har någon diagnos för att identifiera deras behov av stöd.
Tillsammans med eleven och dennes föräldrar beslutades om vilken information lärarna ska få
kring elevens funktionshinder samt om något speciellt bör uppmärksammas i bemötandet av
eleven. För elever där det varit av vikt att klasskamraterna får information om dennes sjukdom har
skolsköterskan tillsammans med eleven kommit till klassen och informerat om
sjukdomen/funktionshindret och då också svarat på frågor. Vår erfarenhet är att detta skapat
förståelse eleverna emellan och därigenom förebygger utanförskap.
Genomförda aktivitet.
På bl.a. idrotten har eleverna fått prova på rullstolsbasket,blindboll osv


Under läsåret 2012/2013 framkom det under hälsosamtal och i andra samtal med elever
och personal att det fanns ett behov av att uppmärksamma ätstörningar som en risk för
våra elever. Vi diskuterarde därför detta öppet och under lektionstimmarna.

Så här arbetar vi förebyggande för att motverka diskriminering gällande sexuell läggning.
Tidsram: Under läsåret. Det är viktigt att alla elever känner sig hemma oavsett sexuell läggning. I
våra samtal med eleverna och i undervisningen tänker vi på att inte förutsätta att alla ser sig som
heterosexuella eller kommer från en familj med en mamma och en pappa. Frågor om sexuell
läggning tas upp som en del av sex- och samlevnadsundervisningen. I sex- och
samlevnadsundervisningen försöker vi att tala om sexualitet utan att använda heteronormativa
uttryck. I hälsosamtalen ges utrymme för frågor om sexualitet och preventivmedel oavsett sexuell
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läggning.
Ansvar: Allas, Skolsköterska

Så här arbetar vi för att förebygga och förhindra diskriminering gällande ålder.
Tidsram: Under läsåret
Vi arbetar med integrering mellan årskurserna genom att t ex ha gemensamma aktivitetsdagar,
frilufts- och idrottsdagar. Ambitionen är att ha en personal med blandade åldrar.
Ansvar: lärare, mentorer samt elevhälsan
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Utredning och åtgärder vid kränkning
Så arbetar vi om kränkning uppstått, se rutin vid kränkning samt mall Händelserapport samt Utredning
och åtgärder vid kränkning.
Åtgärder samma dag:
1. Om kränkningen pågår är all personal ålagda att markera och försöka avstyra den.
2. Den som uppmärksammat kränkningen meddelar omedelbart rektor och de som ingår i skolans
elevhälsoteam, samt upprättar händelserapport.
3. Samtal med både den drabbade och förövaren som var och en får berätta sin version. Den i
personalen som uppmärksammat händelsen deltar också. Behövs det kan krisgruppen ta obereonde
åskådare till händelsen för att höra hur de upplevt händelsen.
4. De berörda i konflikten får sedan under Rektors ledning möta varandra. De får då uttrycka sin
version för den andre parten. Reglerna för detta möte är att de får bara använda former som ”jag
upplever”, ”jag känner” och måste vara tyst när den andre personen talar.
5.Berörd mentor för eleverna i konflikten kontaktar efter samtal såväl den drabbades som
förövarens vårdnadshavare, med hänsyn tagen till om eleven är myndig/omyndig.
6. Rektor kan här i samråd med Elevhälsoteamet besluta om elevhälsokonferens där eventuella
ytterligare beslut tas rörande eleven, såsom skriftlig varning/avvisning/interimistisk avstängning,
eller polisanmälan.
7. Elevvårdsteam dokumenterar förlopp och beslut. Anteckningar förs löpande under mötena med
eleverna. Dokumentation sker med mallen "Utredning och åtgärder vid kränkning" där det framgår
uppgifter om inblandade, tid och plats för det inträffade, vilka som kontaktats och om anmälan
gjorts så framgår det till vilka. Vad som inträffat, eventuella skador och åtgärder framgår också.
8. Om en elev upplever sig kränkt av någon i personalgruppen ska detta återkopplas direkt till
Rektor.
När så är lämpligt informerar rektor om händelsen till annan berörd personal

Åtgärder inom en vecka:
1. Elevhälsosteam eller rektor kontaktar de involverade och en eventuell handlingsplan upprättas.
2. De inblandade erbjuds samtalsstöd hos skolsköterska.
3. Elevhälsoteam eller rektor gör eventuellt en arbetsskadeanmälan rörande eleven och skickar
denna till Försäkringskassan.
4. Elevhälsoteam eller rektor gör eventuellt en anmälan till Arbetsmiljöinspektionen eller
socialstyrelsen.
5. Elevhälsosteam förvarar löpande dokumentation.

Realgymnasiet

Tel. växel:
www.realgymnasiet.se

Uppföljning: Elevhälsoteam eller rektor för uppföljningssamtal och utvärderar åtgärdsprogram,
med de involverade så länge behov finns och tills händelsen är utredd

Anmälan till huvudmannen
1. Rektor dokumenterar klagomål på utbildningen och kränkningar samt
förbättringsåtgärder i den månatliga rektorsrapporten.
2. Rektorsrapporten skickas till affärsområdeschef som rapporterar till huvudmannen

Sex och samlevnad, risker med droger och enhetsspecifika frågor
Så här arbetar vi med:




risker med droger
sex- och samlevnadsundervisning
enhets/programspecifika frågor och fenomen

Tidsram: Sex- och samlevnadstemadag hålls återkommande med alla elever i år 1, under våren.
Ansvar: Skolsköterska Jan-Peter Ottaeus
Hälsosamtal med eleverna hålls regelbundet under läsåret. Eleverna erbjuds då rådgivning kring
sex och samlevnad. Skolsköterska skänker kondomer till alla elever som önskar.
Handlingsplan vid misstanken om användning av droger
1. Övrig personal meddelar Elevhälsosteam om de har uppgifter eller hyser misstankar om att en
elev använder droger.
2. Elevhälsosteam utreder var uppgifterna kommer ifrån. Man utreder frågorna: Är det av varandra
obereonde uppgiftslämnare? Uppvisar eleven ifråga ett beteende som kan relateras till användning
av droger?
3. Elevhälsosteam samtalar med eleven för att låta denna bemöta uppgifterna om droganvändning.
4.Bedömer Elevhälsosteamet att det verkar sannolikt att personen använder droger vidtalas Rektor
för att ta beslut om vidare åtgärder exempelvis test på Barn och umgdomsmottagningen.
4.Berörd mentor kontaktar, efter att rektor vidtalats, personens vårdnadshavare. Det är extra viktigt
att så sker om personen ska besöka Barn och ungdomsmottagningen.
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5. Elevhälsosteam uppdaterar rektor vid dagens slut, eller vid annan lämplig tidpunkt, om vad som
hänt och vad som framkommit. Tillsammans tar de beslut om vidare åtgärder. Rektor kan här i
samråd med Elevhälsosteam besluta om elevvårdskonferens där eventuella ytterligare beslut tas
rörande eleven. Det kan röra sig om exemeplvis skriftlig varning/avvisning/interimistisk
avstängning, polisanmälan eller anmälan till socialstjänsten.
6. Elevhälsosteam dokumenterar förlopp och beslut. Anteckningar förs löpande under mötena med
eleven. Slutlig dokumentation sker med mallen "Händelserapport" där det framgår uppgifter om
inblandade, tid och plats för det inträffade, vilka som kontaktats och om anmälan gjorts så framgår
det till vilka.
7. När så är lämpligt informerar rektor annan berörd personal om händelsen.
Åtgärder inom en vecka:
1. Elevhälsoteam eller rektor ser till att handlingsplan upprättas.
2. Eleven erbjuds samtalsstöd hos kurator.
3. Elevhälsosteam följer upp gjorda anmälningar.
4. Elevhälsosteam förvarar löpande dokumentation.
Uppföljning:
1. Elevvårdsteam eller rektor för uppföljningssamtal och utvärderar handlingsplan med de
involverade så länge behov finns och tills händelsen är utredd.
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Delaktighet, kommunikation, inflytande och ansvar
Så här arbetar vi för att


elever, personal och vårdnadshavare blir delaktiga vid framtagandet av planen.



informera om barn och elevskyddslagen.

Arbetet med plan mot kränkande behandling påbörjas varje läsår under de första två veckorna.
Den generella planen presenteras och sedan fortsätter man med frågeställningarna i
klassrumsdiskussion - Vad är diskriminering/likabehandling? Vad säger lagen? – Hur vill vi jobba
här på realgymnasiet?
För att lösa dessa frågeställningar genomför också en enkätundersökning, där skolans samtliga
elever får uttrycka sina tankar kring vad som är en kränking och hur vi som skola ska förebygga och
arbeta mot mobbning.
Representanter ur skolvrådet informerades detta läsår på skolkonferansen under oktober 2013 om
resultatet av enkät, varpå ytterligare kommentarer och tankar bifogades.
För att få föräldrar delaktiga presenterades utkastet till handlingsplanen på föräldramöten för
årskurs 1. Föräldrarna fick möjlighet att läsa igenom och ge sina synpunkter, som sedan fördes in.
Därefter sammanställdes planen av trygghetsteamet till den 23 oktober 2013.
Under vårterminen utvärderas planen och följande hösttermin tas nya synpunkter med, när arbetet
börjar om i augusti.

Förankringsarbete och utbildningsbehov
Så här arbetar vi med att;


förankra arbetet med planen mot kränkande behandling



följa upp personalens utbildningsbehov

Förankringsarbetet sker genom att personal, elever och vårdnadshavare är delaktiga i framtagandet
av planen, samt det fortlöpande arbete och uppföljningen som sker.
Personalen informeras på nästkommande personalmöte efter att planen uppdaterats.
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Personals utbildningsbehov följs upp vid medarbetarsamtal och vid läsårets slut då arbetet
utvärderas.

Långsiktighet och integration
så här arbetar vi för att innehållet i planen integreras som en naturlig del av skolans övriga arbete

Det som ovan beskrivits gällande det övergripande förebyggande arbetet handlar om sådant som
ska vara ”levande” i vardagen. Det handlar om förhållningssätt, närvaro, elevinflytande och
elevvårdsdiskussioner i både arbetslag och elevvårdsteam. Handledningstillfällena är ett bra forum
för att lyfta dessa frågor.

Utvärdering
Så här granskar och utvärderar vi verksamheten utifrån handlingsplanens innehåll
I början av april 2014 utvärderas planen mot kränkande behandling nästa gång.

Uppföljning och Revidering av planen mot kränkande behandling
så här följer vi upp och årligen reviderar planen
I augusti 2014 startar arbetet med att följa upp och revidera planen och då tas synpunkterna från
utvärderingen med. I detta arbete är både personal, elever och föräldrar delaktiga.
Se ovan, ”Delaktighet, kommunikation, inflytande och ansvar”.
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§ 44
Dnr 2014/UN0064 612
Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig
verksamhet vid Realgymnasiet i Borås fr.o.m. läsåret 2015/2016. Utökningen avser
Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och resor.
Realgymnasiet bedriver idag Naturbruksprogrammet i Borås med 74 elever läsåret
2013/2014.

Den sökta utbildningen och inriktningen bedrivs idag i Borås i kommunal regi.
Om Lärande i Sverige AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det läsåret
2015/2016 finns ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet och
inriktningen. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att
Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten.
Yrkanden
Majoritetsgruppen Anna Svalander (FP), Birgitta Bergman (M), Marie Fridén (M),
Birgitta Hedström (M) och Anna-Lena Svensson (C) yrkar att nämnden tillstyrker
ansökan.
Minoritetsgruppen Helene Sandberg (S), Hicham El-Horr (V), Anders Jonsson (S) och
Per Flensburg (MP) yrkar att nämnden avslår ansökan.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner majoritetsgruppens
förslag med övervägande ja besvarad.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till majoritetsgruppens yrkande
Nej innebär bifall till minoritetsgruppens yrkande
Vid omröstningen röstas ja av Birgitta Bergman (M), Marie Fridén (M), Birgitta
Hedström (M), Anna-Lena Svensson (C) och Anna Svalander (FP) samt nej av Helene
Sandberg (S), Hicham El-Horr (V), Anders Jonsson (S) och Per Flensburg (MP).
Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med
majoritetsgruppens yrkande.
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
Per Flensburg (MP) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).
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Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Anna Svalander
Ordförande

Helene Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 mars 2014.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare
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Protokollsanteckning, ärende 11, 12 och 13 vid utbildningsnämndens i Borås möte 25 mars 2014!

!
!
Tre privata gymnasier har sökt tillstånd att starta nya utbildningar i Borås. Det är:	

!

1. Lärande i Sverige AB som vill utöka befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildning:
Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och resor. 15 elever i tre årskurser, totalt 45 elever	

2. Hermods AB:s ansöker om nyetablering i Borås för Hermods Gymnasium Borås med följande utbildningar:	

1. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation Totalt antal sökta platser åk 1: 80. Fullt utbyggt 240 platser	

2. Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik. Totalt antal sökta platser åk 1: 60. Fullt
utbyggt 180 platser	

3. Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap. Totalt antal sökta platser åk 1: 30. Fullt
utbyggt 90 platser	

3. Nya Designgymnasiet AB: ansöker om nyetablering i Borås för Designgymnasiet Borås med följande utbildningar:	

1. Hantverksprogrammet med inriktningen Textil design. Totalt antal sökta platser åk 1: 15. Fullt utbyggt 45
platser	

2. Teknikprogrammet med inriktningen Design och produktutveckling, Totalt antal sökta platser åk 1:15.
Fullt utbyggt 45 platser 	

3. Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning. Totalt antal sökta platser åk 1: 15. Fullt utbyggt 45 platser	

Miljöpartiet de Gröna har av tradition en välvillig inställning till friskolor. Men denna har väsentligt rubbats i samband med de skandaler som avslöjats i media. Bland annat är vi eniga med både Jan Björklund och Anders Borg
om att riskkapitalister inte hör hemma i den svenska skolan. Nya Designgymnasiet hör till Akademediakoncernen, vars moderbolag finns på Guernsey. Av den ekonomiska redovisningen framgår att man avsätter 160 milj
till koncernbidrag, att man delar ut 4 milj till de anställda i vinstandelar och att man har kortfristiga skulder till
koncernen på 474 miljoner. Dessutom visar redovisningen en tredubbling av rörelseresultatet från 2012 till
2013. Detta på en fördubbling av intäkterna.	


!

I sanningens namn skall dock erkännas att Nya Designgymnasiet har en mycket väl genomtänkt ansökan och det
finns alla planer (här kallade ”standarder”) som man kan önska. Emellertid kan man ifrågasätta den intresseundersökning som gjorts. Frågan som ställs är: ”Om du hade möjlighet skulle du då välja program X på Nya Designgymnasiet?” Detta kan lätt tolkas som ”Om du var behörig, skulle du då välja program X?”. Det är oklart hur
mycket eleverna vet om Nya Designgymnasiet och de aktuella programmens inriktning. Därför är jag skeptisk
mot denna undersökning. När det gäller APL, som är för friskolor vanligt problem, hävdas i texten att man har
goda kontakter med många företag, men det redovisas bara ett avtal. 	


!

Borås kommunala gymnasier är fullt belagda och det skulle därför behövas en avlastning i de stora programmen
på främst Bäckäng. Men Nya Designgymnasiet riktar in sig på en smal grupp av elever, som för närvarande finns
på kommunala skolor. Om ansökan beviljas är det stor risk att man sitter med ett antal halvfulla klasser och med
obehöriga lärare. Jag anser därför att Nya Gymnasiets ansökan inte ska tillstyrkas.	


!

Vad gäller Hermodsgymnasiet är det just detta man riktar in sig på. Man ansöker om utbildning i ett antal stora
program som om de komne till stånd troligen skulle innebära en stor lättnad i trycket på de stora gymnasierna.
Hermods är dessutom en fin gammal skola, som grundades 1898, fjärran från riskkapital på Guernsey. Jag anser
därför att Hermods ansökan kan tillstyrkas.	


!

Beträffande den sista skolan, Lärande i Sverige, så riktar man sig där också in på ett avgränsat program, Hotell
och turism. Någon intresseundersökning har ännu inte gjorts, men jag förmodar att nuvarande kommunala utbud ungefär täcker behovet. Så återigen riskerar vi att stå med halvfulla klasser. 	


!

I övrigt kan man notera att skolan i fjol fick anmärkning av skolinspektionen för att betygssättningen var otydlig.
Detta har emellertid rättas till. Jag noterar också att man anser att befintliga lokaler räcker till. Det innebär att
den redan befintliga undervisningen sker i stort sett halvfulla lokaler, (om jag tolkat skriften rätt!) vilket är ganska
anmärkningsvärt. Den pedagogiska modellen bygger på problemorientering, verklighetsanknytning och integrering av flera ämnen i praktiska problem. Upplägget är intressant, men är samtidigt väldigt lärareffektivt. Dessutom använder man sig av mentorer, som inte är undervisande personal. Det framgår dock inte om mentorerna
är med i de 3,3 heltidstjänster skolan ska ha när den är fullt utbyggd. Inte heller finns det någon redovisning av
APL, utan det sägs komma senare.	


!

Vad gäller ekonomin finns det uppgifter ända från 2008 och man noterar en kraftig tillväxt, från 89 milj till 282
milj i omsättning. Att notera är också att det senaste året har rörelsemarginalen ökat från 2,7% till 7,5%, avkastningen på eget kapital från 44,6% till 85%. och soliditeten från 27,5% till till 34,4%. Antalet anställda har dock
bara ökat med 21 personer. Detta är anmärkningsvärda siffror. Tiden har dock inte medgivit någon noggrannare
undersökning av företagets ekonomiska struktur.	


!

Det främsta skälet till att jag anser att Nya Gymnasiets ansökan ska avslås är emellertid den ovan nämnda risken
för halvfulla klasser, med tillhörande lärarproblem.	


!
!
!
!
!
!
	

	


!

Per Flensburg	

Miljöpartiet de gröna	
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Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

2014-03-25

2014/UN0064

Kommunstyrelsen

Ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret
2015/2016
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0172

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB:s ansökan avser utökning av befintlig verksamhet vid
Realgymnasiet i Borås med följande utbildning:
Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och resor.
Totalt antal sökta platser åk 1 på Hotell- och turismprogrammet: 15.
Totalt antal platser på programmet fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 45
Planerad start för utbildningen: läsåret 2015/16.
Realgymnasiet bedriver idag Naturbruksprogrammet i Borås med 74 elever läsåret
2013/14.
Den sökta utbildningen och inriktningen bedrivs idag i Borås i kommunal regi. Om
Lärande i Sverige AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det läsåret 2015/16 finns
ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet och inriktningen.
Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden behöver
förändra strukturen inom den egna verksamheten.
Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större
utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan
att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Nämndens inställning är att
det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna.
Nämnden måste ständigt vara beredd på att anpassa sin organisation efter elevernas
val.
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
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Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive
Introduktionsprogrammen) går totalt 4 144 elever innevarande läsår 2013/14. Av
dessa är 3 058 boråsare. I de fristående gymnasieskolorna är antalet Boråselever 419.
(Lokal statistik 15 oktober 2013)
För läsåret 2014/15 hade Borås Stads gymnasieskolor totalt 1 626 antagningsplatser i
år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga
introduktionsprogrammens platser tillkommer. Planerat utbildningsutbud 2014/15
för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation
läsåret 2014/15 finns i bilaga 2. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna
uppgår till 466 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val.
Antagningsstatistik för 2014/15 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 107 boråsare i årskullen sextonåringar år 2015
och 1 167 året efter. Befolkningsprognos över antal 16-åringar 2014-2019 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att det till kommunens
gymnasieskolor även söker elever från näraliggande kommuner. Från och med 2011
har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över
samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Lärande i Sverige ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i
Borås med följande utbildningar:
Program
Inriktning
Antal
Antal
Antal
Antal
sökta
sökta
sökta
sökta
platser
platser platser
platser
läsår 1
läsår 2 läsår 3
Fullt
utbyggt
2017
Hotell- och
Turism och
15
15
15
45
turismprogrammet
resor
Planerad start för utbildningarna är läsåret 2015/16.
Den sökta utbildningen bedrivs i Borås i kommunal regi på Almåsgymnasiet.
(Sammanställning i bilaga 6.) Om Lärande AB:s ansökan beviljas kan det innebära att
det läsåret 2015/16 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på det aktuella
programmet och inriktningen. Detta kan medföra att Utbildningsnämnden måste göra
omfattande anpassningar i form av omstrukturering av personal och lokaler som en
följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.

Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av
eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i den
ansökta skolan utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
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verksamheten inför varje beslut. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från
Lärande i Sverige AB.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning lämnas i ärendet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilagor
1. Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15
2. Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/15.
3. Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15
4. Befolkningsprognos 16 åringar 2014-2019
5. Samverkanskommuner
6. Sammanställning program och elevantal

Bilaga 1

Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2014/15
Skola

Program

Almåsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist,
Textil design)
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning

Bäckängsgymnasiet

Nationella program:
Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Designprogrammet (särskild variant)
Introduktionsprogram:
Preparandutbildning
Språkintroduktion

Sven Eriksonsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/Nationell
idrottsutbildning, NIU)
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalaureate (IB)
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)
Introduktionsprogram:
Preparandutbildning

Tullengymnasiet

Introduktionsprogram:
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Språkintroduktion
Individuellt alternativ

Bilaga 1 forts.

Skola
Viskastrandsgymnasiet

Program
Nationella program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet (Estetik och media)
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet (Finsnickeri)
Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik,
Svetsteknik)
VVS- och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning.

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder den av Lärande i Sverige AB ansökta
programmet och inriktningen antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.

Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Lärande i Sverige AB

Hotell- och turismprogrammet i Borås 2014/2015
Sökande per 2014-02-24
Inriktning/skola

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
Hotell och konferens
Turism och resor
HT
Almåsgymnasiet
Inriktning väljs till år 2
(Planerat antal platser på
inriktning Design och
produktutveckling
lå 14/15: 16)

Totalt antal
sökande

109

Sökande 14/15
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

19

58

Sökande
från lägeskommunen

62

Antal
platser
14/15

Antagna
förstahandssökande

Antagna 14/15
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 14/15
Första
Övriga
hands- sökande
sökande

Antal
lediga
platser
14/15

32

1

Bilaga 4
Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (2014-2019)
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019

16-åringar
1 102
1 107
1 167
1 159
1 184
1 239

Källa: Borås Stad - Samhällsplanering - Stadskansliet

Bilaga 5

Samverkanskommuner Boråsregionen
Borås
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

Bilaga 6
Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder
det av Lärande i Sverige AB ansökta programmet och inriktningen samt antal elever
läsåret 2013/14.
Gymnasieskola Kommunal Fristående Program
Almåsgymnasiet

X

Inriktning

Hotell- och Hotell och
turismturism
programmet

*Källa: Skolverket SIRIS Gymnasieskolan - Elevstatistik läsåret 2013/14

1

Uppgift som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas.

Antal elever
läsåret
2013/14*

.. 1
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BESLUTSFÖRSLAG

Konstgräsplaner 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett investeringsanslag på 7 000 000 kr för anläggande av fullstora
konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på Byttorps IP.

140220
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-20
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0182 821
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-02-20, Christer Johansson

Sida
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2014-04-22

Dnr 2014/KS0182
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Fritids- och folkhälsonämnden

Konstgräsplaner 2014
Fritids- och folkhälsonämnden begär att få utnyttja de 7 000 tkr som är avsatta i
investeringsbudget 2014 till att anlägga två nya konstgräsplaner.
Under 2014 planerar nämnden att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på
Boda och på Byttops IP samt byta ut konstgräset på Dalsjöfors IP.
Efter genomförd upphandling visar det sig att totalpriset för anläggande av en
konstgräsplan uppgår till 3,5 mnkr vilket då ligger inom budget för två stycken
fullstora konstgräsplaner. Ev. utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP får då finansieras
inom nämndens övriga tillgängliga medel.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att bevilja Fritids- och
folkhälsonämnden ett investeringsanslag på 7 000 000 kr för anläggande av fullstora
konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på Byttorps IP.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-04-03

§ 32

2013/FF0404

Anbud avseende konstgräsplaner 2014, Boda och Byttorp
Det är planerat att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på Byttops IP
under 2014 samt utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP. Den tidigare upphandlingen av konstgräs
som genomfördes under jan-feb i år var tvungen att avbrytas pga att inget inkommet anbud till
100% uppfyllde förfrågningsunderlagets krav.
Upphandlingen av konstgräs har gjorts om och vid anbudstidens utgång hade 6 st anbud
inkommit. Fem anbud uppfyller kvalificeringsfasens formella skall-krav och togs med till
utvärderingsfasen. I utvärderingsfasen har hänsyn tagits till kriteriet lägst totalpris i enlighet med
förfrågningsunderlaget. Anbud nr 6 har det lägsta totalpriset när anbudens olika delar
sammanräknats och är på totalt 3 329 788 kr för allt konstgräs inkl. arbete.
De övriga kostnaderna som belastar projektet (markarbete, belysning, elmatning, staket, mål och
avbytarbås samt underhållsmaskiner och utrustning) är beräknade till 2 500 000 kr per plan. Den
totala kostnaden för en plan beräknas således bli 1 030 377 kr plus 2 500 000 kr, summa 3 530 000
kr per plan. Totalt 7 060 000 kr för de två planerna.
I investeringsbudgeten för 2014 finns en summa på 7 000 000 kr till konstgräsplaner i Borås Stad
2014.
Bilaga: Anbudsutvärdering pris
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta anbud nr 6 som leverantör av konstgräs till
konstgräsplaner i Borås Stad 2014 2.0.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen att få ta del av de
investeringsmedel som är avsatta för ändamålet 2014 till en summa av 7 000 000 kr.
Vid protokollet
Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-04-08
Cecilia Andersson
Ordförande

Ann-Katrin Kjöllerström
Fort.
1(2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-04-03

Forts. § 32
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-04-09.

Malin Andersson
Sekreterare

2(2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-04-03

§ 31

2013/FF0404

Upphävning av beslut om anbud och igångsättning avseende konstgräsplaner 2014
Det är planerat att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på Byttops IP
under 2014 samt utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP. Den tidigare upphandlingen av konstgräs
som genomfördes under jan-feb och som beslutades om under Fritids- och folkhälsonämnden den
13 februari 2014 i år var tvungen att avbrytas på grund av att det uppkommit att inget inkommet
anbud till 100% uppfyllde förfrågningsunderlagets krav.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden upphäver beslut, 2014-02-13 § 9, gällande anbud och igångsättning
avseende konstgräs 2014.

Vid protokollet
Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-04-08
Cecilia Andersson
Ordförande

Ann-Katrin Kjöllerström

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-04-09.

Malin Andersson
Sekreterare
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BORÅS STAD

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
13 februari, 2014

Fritids- och folkhälsonämnden

§9

2013/FF0404 052

Anbud och igångsättning avseende konstgräs 2014
Under 2014 är det planerat att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på
Byttops IP samt utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP.
Ett förfrågningsunderlag har tagits fram enligt LOU och annonserats i databasen TendSign,
där intresserade anbudsgivare kunnat ta del av handlingarna. Vid anbudstidens utgång, den 30
januari, hade 10 anbud inkommit. Efter anbudsöppningen har anbuden granskats och
utvärderats.
Ett företag uppfyllde inte de företagsekonomiska kraven. Övriga nio anbud uppfyller
kvalificeringsfasens formella skall-krav och togs med till utvärderingsfasen. I utvärderingsfasen
har hänsyn tagits till kriteriet lägst totalpris i enlighet med förfrågningsunderlaget. Anbud nr 8
har det lägsta totalpriset när anbudens olika delar sammanräknats och är på totalt 3 429 tkr för
allt konstgräs inkl. arbete. I det här priset ingår två optioner på konstgräs till mindre extraytor.
Priset för konstgräs till en fullstor fotbollsplan är 1 030 tkr.
De övriga kostnaderna som belastar projektet (markarbete, belysning, elmatning, staket, mål
och avbytarbås samt underhållsmaskiner och utrustning) är beräknade till 2 500 tkr per plan.
Den totala kostnaden för en plan beräknas således bli 1 030 tkr plus 2 500 tkr, summa 3 530
tkr per plan. Totalt 7 060 tkr för de två planerna.
I investeringsbudgeten för 2014 finns en summa på 7 000 tkr till konstgräsplaner i Borås Stad
2014.
Bilaga: Anbudsutvärdering gällande konstgräs
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta anbud nr 8 som leverantör av konstgräs till
konstgräsplaner i Borås Stad 2014.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar vidare att begära hos Kommunstyrelsen att få ta del av
de investeringsmedel som är avsatta för ändamålet 2014 till en summa av 7 000 tkr.

Vid protokollet
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Malin Andersson
Sekreterare

BORÅS STAD
Fritids- och folkhälsonämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
13 februari, 2014

Justeras
Cecilia Andersson
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 februari 2014.

Rätt utdraget intygar

Malin Andersson
Nämndsekreterare

Utvärdering av pris - Konstgräs i Borås Stad 2014

Anbudsgivare

Bilaga1

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Boda
Tillägg

1435000

1182500

1108169

1289000

1148000

1044000

1030000

1316175

1195000

290000

219000

223146

243000

200000

209000

208000

250470

235500

Byttorp
Tillägg

1435000

1182500

1108169

1289000

1148000

1044000

1030000

1316175

1195000

460000

346000

352800

389000

300000

349000

329000

396000

372000

Dalsjöfors

1090000

995000

912501

1039000

927000

844000

832000

1063300

966000

TOTALT

4710000

3925000

3704785

4249000

3723000

3490000

3429000

4342120

3963500

Erik Hang 2014-02-07

SP 1a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Förvärv av fastigheten Viared 6:19 på Viared Östra
Fastigheten Viared 6:19 är belägen på ”Viared Östra” strax söder om riksväg 40 och intill Viaredsmotet.
Fastigheten är en obebyggd skogsfastighet om ca 57 500 kvm och uppdelad på fem skiften. Fastigheten
är belägen inom det område där detaljplanearbete pågår i syfte att utöka industriområdet i anslutning till
riksväg 27. Efter förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad
förvärvar fastigheten för 1 800 000 kr. Markpriset baseras på vad fastighetsägaren fick betalt då denne
sålde skogsmark på ”Viared Västra”.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Viared 6:19 för 1 800 000 kr

2014-04-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-04-02
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0285 252
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2014-04-01 / bh

Programområde: 2

Mellan Borås Stad, 2120000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad
kommunen och Lars Joelsson, 19320313-5813, Alingsåsvägen 35, 518 33 SANDARED, nedan
kallad säljaren,

KÖPEAVTAL
1
Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter till kommunen fastigheten Borås Viared 6:19, se bilaga 1. Fastigheten överlåtes
fri från samtliga eventuella penninginteckningar och/eller övriga eventuella skuldförbindelser.
2
Köpeskilling
Köpeskillingen är enmiljonåttahundratusen (1 800 000) kronor.
3
Tillträde
Tillträde sker 2014-05-01.
4
Betalning
Köpeskillingen skall betalas senast 2014-05-01.
5
Inteckningar
Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdet inte är intecknat till högre belopp än vad som
framgår av fastighetsregistret, se bilaga 2.
I övrigt garanterar Säljaren att inte andra gravationer (servitut, nyttjanderätter etc.) belastar
fastigheten än de som finns redovisade i fastighetsregistret.
Om en inteckning saknas vid förvärvet har kommunen rätt att hålla inne ett belopp som
motsvarar inteckning. Säljaren bekostar och ombesörjer dödning av pantbrev.
6
Servitut och nyttjanderätter
I övrigt garanterar Säljaren att inte andra gravationer (servitut, nyttjanderätter etc.) belastar
fastigheten än de som finns redovisade i fastighetsregistret.
7
Utgifter för fastigheten
Säljaren skall fram till och med tillträdesdagen betala samtliga för fastigheten utgående skatter och
avgifter. Kommunen betalar motsvarande kostnader för tiden därefter.
8
Fastighetsbildning
Kostnad för fastighetsbildning betalas av kommunen.
9
Fastigheternas skick
Fastigheten överlåtes i befintligt och av kommunen besiktigat och godkänt skick. Kommunen
avstår med bindande verkan från alla eventuella anspråk mot säljaren på grund av dolda eller
synliga fel och brister inom fastigheten.
Säljaren förbinder sig att från och med undertecknandet av köpeavtalet ej företaga eller underlåta
något som kan minska fastighetens värde.

10
Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta villkor inte uppfylls, skall
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Erlagd köpeskilling återbetalas då till
kommunen utan ränta.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen och säljaren tagit var sitt.
Borås 2014-

Sandared 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Säljaren

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Lars Joelsson

Kommunstyrelsens ordförande

__________________________
Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Säljarens namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-03-14
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