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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-07 
 
Ärendenummer 
2021/4 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2021/124. Information om granskningsutställning för kommande 
översiktsplan 2030. Granskningsutställningen pågår mellan  
2021-03-15 till och med 2021-05-16. 
 

• Dataskyddsombudet 
BUN 2021/130. Dataskyddsombudets granskningsplan. Under andra 
kvartalet 2021 kommer förekomsten av identifierade 
personuppgiftsincidenter under år 2020 att granskas. 
 

• Västra Götalandsregionen 
BUN 2021/139. Regionstyrelsen beslutar att godkänna slutrapport om 
handlingsplan för fullföljda studier 2017–2020. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2021/141. Polisanmälan om skadegörelse vid Hellidsskolan. Vid 
händelsen har några personer tänt eld på skolböcker och grenar och 
på så vis skadat skolans mark. 

 
Beslutsunderlag 

−  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-08 
 
Ärendenummer 
2021/5 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
 
Ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-03-02 5.18 Beslut om att ta emot 
elev i grundsärskolan 

BUN 2021/120 
BUN 2021/121 

Rektor 
Nina Kindbom 

2021-03-05 
7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 

BUN 2021/96 
Rektor 
Daniel Larsson 

2021-03-08 
5.19 Beslut om anpassning 
av utbildning för elev i 
grundsärskolan 

BUN 2021/153 
Rektor  
Andreas Lindahl 

2021-03-09 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 221159 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-10 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 221728 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-11 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 222381 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-12 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 222552 
Id nr 222572 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-03-15 

7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 
(omfattar två elever) 

BUN 2021/96 

Rektor 
Daniel Larsson 

2021-03-16 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 223386 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-17 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 223637 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-17 12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende beviljas BUN 2021/106 Trafikansvarig 

Susanne Swärd 

2021-03-19 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 224208 
Id nr 224210 
Id nr 224225 
Id nr 224340 
Id nr 224360 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-03-19 
7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 

BUN 2021/96 
Rektor 
Daniel Larsson 
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(omfattar åtta elever) 

2021-03-22 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 224542 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-24 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 225418 
Id nr 225423 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-03-24 1.3 Avge yttrande till 
tillsynsmyndighet BUN 2020/501 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-25 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 225583 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-26 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 226207 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-31 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 226902 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-03-31 1.9 Prövning av 
förvaltningsbesvär i rätt tid 

BUN 2021/111 
BUN 2021/113 
BUN 2021/114 
BUN 2021/115 
BUN 2021/116 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-03-31 1.8 Ändra beslut (beslut om 
skolplacering) 

BUN 2021/112 
BUN 2021/137 

Rektor  
Ulrika Eskilsson 

2021-03-31 1.1 Brådskande beslut BUN 2020/472 Ordförande 
Lena Andersson 

2021-04-06 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 227414 
Id nr 227520 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-04-07 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 227616 Skolchef 

Anneli Alm 
 
 
Beslutsunderlag 

-  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/97 

§ 26 Information om Ernst Lundells minnesfond 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av genomförda aktiviteter genom avkastningen från Ernst 
Lundells minnesfond under 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om Ernst Lundells minnesfond 2020”, 

rektor Daniel Larsson och Ci Olofsson, 2021-02-27. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-08 
 
Diarienummer 
2021/97 Till barn- och utbildningsnämnden 
   
Daniel Larsson 
     
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om Ernst Lundells minnesfond 2020 
 
Ärendet 
Redovisning av genomförda aktiviteter genom avkastningen från Lundells fond 
under 2020. 
 
Redovisning 
 
 
Förskott studieresa Schweiz EK, SA, NA (Boende)  
Bussresa VO19, deltävling i SM, vård och omsorg 
Studieresa Stockholm ES (Buss, boende, mat, inträde) 
Resa till Linköpings universitet (NA,TE,EK) 
Föreläsning till elever 
Elevaktiviteter IM 
Stipendier i samband med studentavslutningen 
Inköp material i samband med studentavslutningen 
Bjudfika 
 
 

 
Barnrättsbedömning 
Alla dessa aktiviteter är för våra elevers bästa. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/28 

§ 27 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende mars månad år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende mars månad år 
2021.  
 
Då mars månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som 
skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende mars månad år 2021”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-19. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2021/28 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende mars månad år 2021 
 
Ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende mars månad år 
2021.  
 
Då mars månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som 
skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Sammanfattning 
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2 Ekonomi 

2.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten 
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som 
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och 
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden 
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

2.2 Redovisning 

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden motsvarar en budget i balans. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x 
340 4

85 
340 4

85 
         

Budgetr
am 

 
340 4

85 
340 4

85 
         

Avvikels
e (mnkr) 

 0 0          

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 
2021-01-01            
2021-03-31 

2021-01-01 2021-
03-31 

 
2020-01-01 
2020-03-31 

Verksamhetens intäkter 21 757 22 209 -452 23 196 

Verksamhetens kostnader -110 515 -115 116 4 601 -112 826 

- varav personal kostnader -76 188 -77 691 1 503 -77 211 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-88 758 -92 907 4 149 -89 630 

Budgetram 92 907 92 907 0 86 704 

Nämndens avvikelse 4 149 0 4 149 -2 926 
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   Ack. 202101 - 202103  Helår 2021 

Verksamhet 
procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 185 251 66  1 006 

Musikskola / 
kulturskola 

 1 069 1 145 76  4 035 

Förskola  20 717 22 657 1 940  84 168 

Fritidshem  4 817 4 752 -65  17 685 

Grundskola ink. FK  42 630 42 119 -511  153 703 

Obligatorisk 
särskola 

 2 627 2 423 -204  8 921 

Gymnasieskola  11 197 14 853 3 656  53 484 

Gymnasiesärskola  2 048 1 867 -181  7 465 

KC  3 467 2 841 -626  10 018 

Totalt  88 757 92 907 4 149  340 485 

  

Under perioden januari – mars avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period på 
följande sätt: 

• Förskolan har ett överskott på 2,0 miljoner där stor del beror av förutbetalda 
statsbidrag som skall täcka kostnader hela terminen. 

• Avvikelsen för verksamhet FK och grundskola är ett underskott motsvarande 0,5 
miljoner kronor. Underskottet orsakas av att statsbidragsintäkter för Likvärdig skola 
betalas ut terminsvis, förväntad intäkt för perioden januari-mars är 1 miljon kronor. 

• Avvikelsen för verksamhet gymnasieskola är ett överskottskott motsvarande 3,6 
miljoner kronor. Överskottet beror till största del av att interkommunal ersättning för 
ugndomsboendet betalas terminsvis och intäkterna skall täcka hela terminenens 
kostnader. 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 88 442 88 442 0 88 343 

Verksamhetens kostnader -428 927 -428 927 0 -411 607 

- varav personalkostnader -279 289 -279 289 0 -275 662 

Verksamhetens nettokostnader -340 485 -340 485 0 -323 264 

Budgetram 340 485 340 485 0 318 570 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -4 694 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• Kulturskolan fortsätter med samma organisation som under höstterminen 2020 och 
inför avgiftshöjningarna som var planerade 2020 och har avyttrat lokaler.  

• Grundsärskolan minskar sin organisation motsvarande samma summa som de ökade 
kostnaderna för Interkommunal ersättning för gymnasiesäreleverna innebär, 1,5 
miljoner då de blir en klass färre. 

• Gymnasiet lägger inför höstterminstart 2021 ner programmet restaurang- och 
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livsmedel då det är för få sökande elever. Gymnasiet ställer också om verksamheten 
efter minskat elevantal på IM språk introduktion. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna hittills har haft förväntad effekt vilket 
medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden 

• att budget 2021 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (Intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 

• att flytt av kostorganisationen till samhällsbyggnadsförvaltningen som ska 
genomföras inför höstterminens start innebär ett nollsummespel (självkostnad). 

• att driftskostnader för 2021 är indexerade med 2 procent i budgeten 

• att personalkostnaderna bygger på en snittlön inom respektive verksamhet och 
behörighet 

• att lönerevisionen för 2021 är beräknad till 3 procent 

• att antalet elever som söker till Rudbecksgymnasiet 2021 är i nivå med föregående 
år. 

• att verksamheten kulturskolan har samma ambitionsnivå som höstterminen 2020. 

• att idrottshallen Rosenberg tas i bruk 1 januari 2021 

• att riktade statsbidrag bidrag uppgår till 19 miljoner för 2021 

• att bidrag från migrationsverket uppgår till 2,5 miljoner för 2021 

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 244 500 

Minskade intäkter  50 

Utökade statliga bidrag -64 -550 

Övrigt   

Total påverkan 180 0 

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter påverkas av covid19 pandemin vilket medför 

• ökade kostnader i form av sjukvikarier och digital utrustning för distansutbildning 

• minskade intäkter i form av entré till kulturskolans konserter. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer troligtvis få ta del utökade statliga bidrag för att täcka 
sjuklönekostnader. 

Helårsprognosen för påverkan av pandemin blir efter mars månad blir 0 kr då ökade 
kostnader troligtvis kommer att täckas av ökade intäkter i form av bidrag. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 
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Totalt     
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-06 
 
Ärendenummer 
2021/149 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om skrivelse från Sveriges 
Skolledarförbund  
 
Ärendet 
Sveriges Skolledarförbund Tidaholm har inkommit med en skrivelse ställd till 
barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen framförs några frågeställningar till 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från Sveriges 

Skolledarförbund Tidaholm. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 



  Tidaholm 210406 

Brev till Barn- och utbildningsnämnden Tidaholm från Sveriges 
Skolledarförbund Tidaholm.  
 

Vi vill som representanter för Skolledarna, Tidaholms kommun, delge er i Barn- och utbildningsnämnden våra 
tankar kring beslutet om utökning av verksamheten i Fröjered. Brevet som följer nedan behandlar 
verksamheten i Fröjereds skola och den bedömning vi som yrkesverksamma skolledare gör, samt hur beslutet 
kan beröra övrig verksamhet i Barn- och utbildningsnämnden i Tidaholms kommun. 

Vi som skolledare ser med oro på utökningen av verksamheten vid Fröjereds skola. I uppdraget som skolledare 
har vi våra elevers utveckling mot utbildningens mål i fokus. Som skolledare ska vi, tillsammans med 
personalen, verka för att varje elevs utveckling mot målen är grundstenen i alla beslut som berör 
verksamheten. Att utveckla en god verksamhet som grundar sig i forskning tar tid och kräver kollegialt lärande, 
vilket är mycket svårt vid en så liten enhet som Fröjereds skola. Möjligheten till att upprätthålla kvalité och 
utveckla verksamheten långsiktigt blir därför komplicerat, då det är svårt att både bibehålla och rekrytera 
behörig personal till små enheter. Vi vill starkt betona att detta inte handlar om kompetensen hos personalen i 
Fröjereds skola eller hos skolledarna som ansvarar för verksamheten. Det handlar om att enheten helt enkelt är 
för liten för att kunna upprätthålla god kvalitet med allt vad det innebär i dagens skola. 

Vi ser ordet likvärdighet som en av de viktigaste ledstjärnorna i Barn- och utbildningsnämndens gemensamma 
verksamheter i Tidaholms kommun. Vi definierar likvärdighet som alla elevers rätt till god och kvalitativ 
undervisning av utbildad och behörig personal i alla skolans ämnen. Det innebär också att alla elever har rätt till 
garanterad undervisningstid utifrån timplanen och rätt till adekvat och riktat stöd som skyndsamt ska utredas 
och hanteras. Likvärdighet handlar även om individens rätt till val och möjligheter i ett socialt samspel i skolan. 
Att träna socialt samspel och att vara del i ett större sammanhang där man möter andra med olika 
förutsättningar, möjligheter och behov utvecklar individens sociala kompetens vilket är viktigt i vårt uppdrag 
att fostra framtidens samhällsmedborgare. Ur vårt perspektiv som skolledare kommer denna form av 
likvärdighet vara svår att upprätthålla för verksamheten i Fröjereds skola.  

Som skolledare har vi ett övergripande arbetsmiljöansvar, inte bara för eleverna utan också för personalen i 
våra verksamheter. Skolledaren ansvarar för arbetsmiljöfrågorna och för att, tillsammans med medarbetarna, 
skapa trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Att leda lärares lärande är, enligt forskning, ett av de viktigaste 
uppdragen skolledaren har, då det har störst effekt på elevernas måluppfyllelse. Lärandet bör ske genom 
kollegialt lärande och för att uppnå detta krävs ett kollegium att samspela med. 

I det ekonomiska läge som Barn- och utbildningsnämnden befinner sig i anser vi att beslutet om att utöka 
verksamheten i Fröjereds skola inte går i linje med tilldelad ekonomi, i förhållande till alla de funktioner som 
dagens skola behöver innehålla. I och med detta beslut kommer en redan ansträngd budget att belastas 
ytterligare. Att utöka Fröjereds skola, med de få elever gynnas av detta beslut, påverkar budgeten för övriga 
förskolor och skolor i Tidaholms kommun. Vår professionella bedömning som skolledare är att eleverna i 
Fröjereds skola skulle få bättre förutsättningar till likvärdig utbildning om de placeras i Tidaholms kommuns 
övriga skolor. Kostnaden för att ta emot dessa elever i befintlig verksamhet är obetydlig jämfört med 
kostnaden för utökningen för Fröjereds skola. Ur ett kommunperspektiv skulle denna kostnad istället kunna 
komma fler barn och elever till gagn i exempelvis förskola, skola eller Kulturskola. 

Vi vill poängtera att likvärdighet i enlighet med det vi beskriver ovan, samt möjlighet till kollegialt lärande bör 
vara av stor betydelse i alla beslut som tas rörande Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Tidaholms 
kommun. En god samverkan mellan tjänstemän och politiker är viktig för att tillsammans verka för en likvärdig 
och hållbar utbildning i hela Tidaholms kommun. Långsiktiga beslut rörande utbildning, där hänsyn tas till alla 
barn och elever i Tidaholms kommun, förväntar vi oss grundar sig i skolförordning, skollag och läroplaner som 
är de statliga regleringar vi inom utbildningsväsendet har att uppfylla. Vi som yrkesprofession ser med oro på 
möjligheten att uppfylla det komplexa uppdrag som åligger oss genom skollagen och läroplanen.  
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Utifrån vår skrivelse önskar vi svar på följande: 

-Hur ser ni som folkvalda politiker i Barn- och utbildningsnämnden på hur vi tillsammans kan säkerställa 
likvärdighet för alla elever i Tidaholms kommun? 

-Hur ser ni som folkvalda politiker i Barn- och utbildningsnämnden på hur vi tillsammans kan säkerställa en god 
arbetsmiljö för alla elever och personal i Tidaholms kommun? 

-Hur ser ni som folkvalda politiker i Barn- och utbildningsnämnden på hur ni kan säkerställa en god arbetsmiljö 
för alla skolledare i Tidaholms kommun?  

-Hur tänker ni som folkvalda politiker i Barn- och utbildningsnämnden ta vara på skolledarnas samlade 
kompetens och erfarenhet inför beslut som rör alla elever i Tidaholms kommun? 

-Hur ser ni som folkvalda politiker i Barn- och utbildningsnämnden på hur vi tillsammans ska arbeta för en 
budget i balans? 

 

 

 

Mvh Skolledarna i Tidaholms kommun genom 

 

Carina Pettersson, Lars Paulsson, Frida Svahn och Ulrika Eskilsson 

Styrelsen Skolledarna, Tidaholm    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/129 

§ 32 Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet konstaterar att S och V har tagit fram ett förslag till svar 
samt att oppositionen kommer att ta fram ett förslag till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 15 april. Vid 
nämndsammanträdet fattas vidare beslut om att översända svar till 
Lärarförbundet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lärarförbundet har inkommit med en skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. I skrivelsen framgår bland annat att Lärarförbundet 
önskar återkoppling från barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 
- 
 
Beslutsgång 
Arbetsutskottet konstaterar att S och V har tagit fram ett förslag till svar samt 
att oppositionen kommer att ta fram ett förslag till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 15 april. Vid nämndsammanträdet 
fattas vidare beslut om att översända svar till Lärarförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om återkoppling på Lärarförbundets skrivelse”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-22. 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från Lärarförbundet.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 
 
Ärendenummer 
2021/129 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om återkoppling på Lärarförbundets 
skrivelse 
 
Ärendet 
Lärarförbundet har inkommit med en skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. I skrivelsen framgår bland annat att Lärarförbundet 
önskar återkoppling från barn- och utbildningsnämnden. 
 
Gemensamt förslag till återkoppling tas fram vid arbetsutskottets möte. 
 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från Lärarförbundet.  

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 
Gemensamt förslag till återkoppling tas fram vid arbetsutskottets möte. 



Till Barn och Utbildningsnämndens 
11 maj 2020 ställde vi i Lärarförbundet specifika frågor till Barn och Utbildningens arbetsutskott då 
detta efterfrågas efter vår skrivelse daterad 2019-12-19. I skrivelsen från maj 2020 så tryckte vi att 
ledamöter oavsett partitillhörighet i Barn- och Utbildningsnämnden Tidaholm har ett gemensamt och 
långtgående ansvar för att undervisningens kvalitet blir likvärdig inom alla skolverksamheter oavsett 
ålder på eleverna och oavsett på vilken enhet inom Tidaholms kommun de är placerade på.  

I Sverige har vi en lång tradition av partsgemensam samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Det vi kallar för den svenska modellen. Denna modell är något vi ska vara stolta över. Tagna beslut 
ska följas och samverkan med god dialog ska alltid ligga i huvudmannens intresse. Ledamöterna inom 
Barn- och Utbildningsnämnden är ytterst ansvariga för att arbetsmiljön är god för samtliga 
medarbetare inom förvaltningens område. Lärarförbundet utgår ifrån att samtliga ledamöter därmed 
borde vara införstådda med detta. Om så är fallet ställer vi oss däremot frågande till. 

Det är etiskt jobbigt att behöva välja mellan budget i balans och elevers rätt till stöd enligt 
skollagen. 

Citatet ovan är ett av de fritextsvar som återges i den revisionsrapport som Deloitte AB lämnade 
gällande Ekonomistyrning i Barn- och Utbildningsnämnden i Tidaholm februari 2021. Citatet är tyvärr 
talande för den vardag som många rektorer befinner sig i. De är bokstavligen klämda mellan tre 
lagar: arbetsmiljölagen, kommunallagen och skollagen. Arbetsmiljön ska vara god, i annat fall riskeras 
det lärarbrist. Budget ska hållas. Elever ska få det stöd de har rätt till. Att vara rektor är ingen lätt 
uppgift. Rektorer ska ha rätt förutsättningar för att orka och vara stolta över sitt uppdrag. Skolverkets 
senaste lärarprognos från 2019 visade en brist på cirka 45000 behöriga lärare och förskollärare år 
2033. En kvalificerad gissning är att det även kan bli brist på rektorer. Kvalificerad personal växer inte 
på träd och de som är kommunen trogen ska tas gott omhand. Det råder inte god tillgång till 
skolpersonal. 

Krav, resurser, förutsättningar, mål och arbetsmiljö hänger ihop. Har inte verksamheten rätt 
förutsättningar att bedriva en god verksamhet där varje elev får det stöd den har rätt till enligt 
skollagen så blir arbetsmiljön lidande i rakt nedstigande led från högsta ort och ut i verksamheterna. I 
slutändan är vi alla förlorare. Barn, elev, personal och i sista hand samhälle.  

Lärarförbundet som arbetstagarorganisation kan inte tyst se på när vi ser att arbetsmiljön blir lidande 
på grund av höga krav och otillräckliga resurser. Våra medlemmar har rätt till en god arbetsmiljö för 
att på bästa sätt utveckla barn och unga till att i slutändan bli goda och ansvarstagande 
samhällsmedborgare. Men, för att detta ska vara möjligt måste förutsättningarna vara de rätta. 
Förutsättningarna är politikens ansvar. Huvudmannen har inte råd att förlora personal. Samhället har 
inte råd att tappa barn och unga. Alla ska med, tillsammans.   

Lärarförbundets mening är att Barn- och Utbildningsnämnden måste vara enig i sina beslut för att 
skapa trygghet, likvärdighet och att verksamheter inte ställs mot varandra. Lärarförbundet kan inte 
se att det råder enighet inom Barn- och Utbildningsnämnden gällande vad som är bäst färdriktning 
för Tidaholms skolor och förskolor.  

Likvärdighet, långsiktighet, lärartillgång, dessa tre begrepp är enligt oss centrala för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att samtliga barn och elever ska lämna det obligatoriska skolsystemet 
rustade för ett liv ute i samhället som hela och goda samhällsmedborgare. Den enskilt viktigaste 
faktorn för att detta ske är att det finns kompetenta och friska lärare som ombesörjer barns och 
elevers utveckling från förskola till gymnasium.   



Vår förra skrivelse avslutades med två uppmaningar till Barn- och Utbildningsnämnden. Den ena var 
en långsiktig plan för skolverksamheten i Tidaholm. Barn- och Utbildningsnämndens fokus torde vara 
barn och utbildning, namnet på nämnden ger ju detta vid handen. Den andra var att om Barn- och 
Utbildningsnämnden inte kan enas runt tjänstemännens opartiska underlag så måste utomstående 
konsult få i uppdrag att utreda vad som vore bäst för skolverksamheten i Tidaholm ur ett långsiktigt 
perspektiv - likt den verksamhetsöversyn som gjordes 2013 av Professional Management.  

Lärarförbundet anser att likvärdighet, långsiktighet och lärartillgång bör hanteras med största allvar 
och inte som politiskt slagträ för det har vare sig huvudmannen eller samhället råd med. 
Lärarförbundet och dess medlemmar är gärna part i att arbeta fram en långsiktig plan för 
skolverksamheten i Tidaholm då vi bisitter kunskap från fältet. Vad är nämndens åsikt i frågan? 

 

Lärarförbundets styrelse 

Jonas Storm 

Kerstin Gustafsson 

Kent Moström 

Sara Ahlin 

Kerstin Bender 

Sara Ahlin 

Emma Karlsson Munk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/126 

§ 33 Beslut om svar på skrivelse från Fröjereds skolas personal 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet konstaterar att S och V har tagit fram ett förslag till svar 
samt att oppositionen kommer att ta fram ett förslag till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 15 april. Vid 
nämndsammanträdet fattas vidare beslut om att översända svar till 
personalen vid Fröjereds skola. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Personal vid Fröjereds skola har inkommit med en skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. I skrivelsen framförs några frågeställningar till nämnden. 
 
Förslag till beslut 
- 
 
Beslutsgång 
Arbetsutskottet konstaterar att S och V har tagit fram ett förslag till svar samt 
att oppositionen kommer att ta fram ett förslag till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 15 april. Vid nämndsammanträdet 
fattas vidare beslut om att översända svar till personalen vid Fröjereds skola. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om återkoppling på skrivelse från personal vid 

Fröjereds skola”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-22. 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från personal vid Fröjereds 

skola. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 
 
Ärendenummer 
2021/126 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om återkoppling på skrivelse från 
personal vid Fröjereds skola 
 
Ärendet 
Personal vid Fröjereds skola har inkommit med en skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. I skrivelsen framförs några frågeställningar till nämnden. 
 
Gemensamt förslag till återkoppling tas fram vid arbetsutskottets möte. 
 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från personal vid Fröjereds 

skola. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 
Gemensamt förslag till återkoppling tas fram vid arbetsutskottets möte. 



Vi anser att skolledningen med personal som har en insyn i verksamheten borde få möjlighet 
att få vara med och ta beslut om möjligheten att starta en årskurs 4 i Fröjered till hösten. Vi 
anser inte att det finns tillräckligt med elevunderlag för att kunna bedriva en likvärdig skola 
för alla. Där man kan få den undervisningskvalitet som vi alla pedagoger eftersträvar. Det är 
en liten grupp på åtta elever som ska börja till hösten, elever som har vistas i samma byggnad 
sedan de gick på förskolan. Eleverna har till oss uttryckt att det skulle vara roligt att få börja 
på en större skola i tätorten där möjligheten finns att skapa nya sociala relationer. Kan även 
tilläggas att elevunderlaget ser klent ut. I nuläget finns det 30 elever på skolan totalt från 
förskoleklass till årskurs 3. Är det ekonomiskt försvarbart att skapa en F-6 skola med dessa 
siffror? 
 
Vi är även oroliga över personalfrågan. Vi vet alla sedan tidigare att det är svårt att rekrytera 
behöriga pedagoger till Fröjereds skola. Hur klasserna till hösten ska se ut vet vi inte i nuläget 
på grund av de sena beslutet som togs av nämnden. Det blir med detta svårt att uppfylla 
skollagen. För det kräver en hel del av en pedagog att få ihop en undervisning när man får 
jobba efter två olika kursplaner och olika kunskapskrav.  
 
Vi vill lyfta och göra er uppmärksamma på att vi som pedagoger har en stor uppgift att se till 
att alla elever når kunskapskraven, vilket är svårt där kunskapsnivån är så utspridd när man 
har en 1-3 som vi har i nuläget. Samtidigt har vi pedagoger ofta fått ta hand om 
specialundervisningen på skolan, eftersom vi inte har speciallärare och specialpedagoger på 
plats. Det blir en hög arbetsbelastning för oss pedagoger, eftersom vi har fler arbetsuppgifter 
än vad vår tjänst kräver. 
 
Vi är även fundersamma till ekonomin. Efter tidigare nämndbeslut har treklövern blivit 
tilldelade extra pengar för att kunna satsa mer på kvaliteten på ytterskolorna. En summa 
pengar som vi tacksamt tar emot då behovet är stort. I och med det nya beslutet kring en F-6 
skola i Fröjered får vi reda på att pengarna var öronmärkta till Fröjereds skola, detta har aldrig 
framkommit tidigare. Ett beslut som kommer att påverka hela treklövern i form av att vi nu 
inte kan tillsätta de resurser vi önskat för att stötta upp på alla tre skolorna. 
 
Med dessa tankar vill vi även skicka med er att det är en trevlig och mysig ytterskola, men ska 
vi bedriva den på barnens bekostnad av både socialt umgänge samt bedriva en likvärdig 
utbildning där eleverna inte har så många att dela sina erfarenheter med? När eleverna blir 
äldre och går i mellanstadiet blir kompisrelationerna allt viktigare. På grund av elevantalet vi 
har på Fröjereds skola kan det vara svårt för en del elever att hitta någon att vara med på 
rasterna och på fritiden. Eleverna har rätten att blandas och få chansen att välja i sitt sociala 
sammanhang, den grunden anser vi inte finns i tillräckligt god utsträckning i verksamheten. 
 
Låt det få vara en F-3 skola där vi kan få ha kvar tryggheten för de yngre eleverna där de har 
möjlighet att gå på en mindre skola nära sina hem. Men när de ska börja årskurs fyra är de 
mogna för att skapa nya rutiner i sina liv. 
 
Skolpersonalen på Fröjereds skola 
Anna Marvén 
Sanna Linder 
Camilla Graaf 
Anna Mourão 
Jessica Lindberg 
Hannes Karlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/134 

§ 29 Beslut om ändringar i budget med anledning av utökning av 
Fröjereds skola 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
ompröva beslutet om F-6 organisation § 20 2021-02-18, då vi ser 
utifrån risk- och konsekvensanalysen att det inte kommer att bli 
likvärdighet oavsett hur stor tilldelning av resurser som organisationen 
F-6 får samt att vi ser historiskt att vi behöver oförutsedda medel på 
grundskolan för likvärdiga skolor.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden initierar ett nytt ärende med avsikt att barn- och 
utbildningsnämnden ska fatta beslut om anpassning av budget till följd av 
beslut om utökning av verksamheten vid Fröjereds skola. 
 
Förslag till beslut 

- Björn Yngvesson (KD) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att i första hand ta av de 4,5 miljonerna som är anslagna för 
ytterskolorna, i synnerhet av de 500 000 kronor som är avsedda för 
prognososäkerhet. 

- Ordföranden yrkar på att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
nämnden omprövar beslutet om F-6 organisation § 20 2021-02-18, då 
vi ser utifrån risk- och konsekvensanalysen att det inte kommer att bli 
likvärdighet oavsett hur stor tilldelning av resurser som organisationen 
F-6 får samt att vi ser historiskt att vi behöver oförutsedda medel på 
grundskolan för likvärdiga skolor. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
JA:  
Bifall till ordförandens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Yngvessons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 3 
NEJ: 2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
Följande röstar JA: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Kristina Spetz-Larsson (S). 
 
Följande röstar NEJ: 
Björn Yngvesson (KD), Jenny Svensson (L). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändringar i budget med anledning av 

utökning av Fröjereds skola”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-
03-22. 

 Konsekvensbeskrivning till följd av barn- och utbildningsnämndens 
beslut att utöka verksamheten vid Fröjereds skola. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 
 
Ärendenummer 
2021/134 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om ändringar i budget med anledning av 
utökning av Fröjereds skola 
 
Ärendet 
Ordföranden initierar ett nytt ärende med avsikt att barn- och 
utbildningsnämnden ska fatta beslut om anpassning av budget till följd av 
beslut om utökning av verksamheten vid Fröjereds skola. 
 
Beslutsunderlag 
 Konsekvensbeskrivning till följd av barn- och utbildningsnämndens 

beslut att utöka verksamheten vid Fröjereds skola. 
 
Barnrättsbedömning 
Se konsekvensbeskrivning. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet tar fram förslag vid sittande möte. 



 2021-03-24 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Konsekvensbeskrivning till följd av barn- och utbild-
ningsnämndens beslut att utöka verksamheten vid Frö-
jereds skola 
 
Nuläge och förutsättningar för F-6 
Organisation ht-21 har nedanstående utgångsläge: 
6 elever i till förskoleklass 
14 elever i åk 1 
1 elev i åk 2 
7 elever i åk 3  
8 elever åk 4  
Sammanlagt 36 elever 
 
Detta elevunderlag är komplext utifrån hur en möjlig klassindelning skulle 
kunna se ut. Vid indelning av klasser har förvaltningen följande lagrum att ta 
hänsyn till: 
 
Strukturerad undervisning 
Enligt Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 2 §  
Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärar-
stöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 
ramen för utbildningen. 
 
Indelning stadievis 
Enligt Skollagen (2010:800) 10 kap. 3 §  
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium och hög-
stadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs 4-6 och högstadiet 
av årskurs 7-9. 

 
Ett B-forms format (två eller flera årskurser i samma klass) utgör stora utma-
ningar då behovet av special undervisning är procentuellt stort från åk 1-4, 
rent generellt utifrån stort fokus på läs-, skriv-och matematik inlärning. Vidare 
är antalet elever i årskurserna sådant att det kan skapa svårigheter i att hitta 
funktionella gruppsammansättningar inom åldersspannet då exempelvis det 
finns ytterst få elever i en årskurs eller t.ex. syskon att ta hänsyn till.   
Genom ett bryt i kursplanens uppnåendemål för åldrarna åk 3 och åk 6 infin-
ner sig en undervisningssituation där två separata ämnesplaner (för åk 3 och 
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åk 4) skall undervisas vid samma lektion. Detta både med differens i innehåll 
och progression. Vilket betyder att det enligt kurs- och ämnesplaner ska vara 
en tydlig skillnad på innehållet i undervisningen samt att det också ska vara en 
tydlig framåtskridande och utvecklande undervisning som erbjuds eleverna. 
Detta blir en ny utmaning för verksamheten då tidigare B-forms undervisning 
har förhållit sig till ämnesplaner med samma kursmål, alltså åk 3.  
En grundförutsättning för att ett B-forms format skall kunna hålla en god peda-
gogisk kvalité och progression är att kontinuiteten är uppbyggd på cykliska 
moment, då årskurserna möter samma kursinnehåll men i olika årskurser. 
Detta kräver att eleverna har möjligheten att gå igenom en hel cykel på exem-
pelvis tre år i undervisningen för att tillgodogöra sig det innehåll som tas upp i 
det centrala innehållet i läroplanen (Lgr 11). Där till skall också eleven få möj-
lighet att träna de olika förmågorna fortlöpande inom områdena genom hela 
spannet åk 1-3 och åk 4-6, (2011:185, 2010:800)   
Detta innebär att den inre organisationen blir fördyrande då brytpunkten i sta-
die kräver resurser. Då det kommande läsår i Fröjered blir klasser på 7 och 8 
elever i åk 3 respektive åk 4, bör de separeras enligt skollagen då olika kurs-
planer finns för årskurserna. Detta kräver således separata pedagoger. 

 
En stark påverkan på den garanterande undervisningstiden (undervisning av 
behöriga pedagoger i ändamålsenliga lokaler) är att eleverna behöver bussas 
till slöjd, moderna språk, hem och konsumentkunskap samt idrott och simun-
dervisning. Utökning av undervisningstiden är svårt att påverka då verksam-
heten styrs av fasta bussavgångar vid skoldagens avslut. Då är det ej möjligt 
att förlänga vissa skoldagar. Skollagen 2010:800 10 kap. 5 §. 
 
Utöver skola och undervisning kommer också en påverkan på fritidsverksam-
heten. I fritidsverksamheten måste det utökas med personal på eftermiddagen 
för att kunna planera för en verksamhet med olika åldrar. 

En möjlig organisation för ht-21: 

F-1 = 20 elever, två pedagoger 

Åk 2-3 = 8 elever, en pedagog 

Åk 4 = 8 elever, en pedagog 

Fritids 2,5 personal 

Detta blir sammanlagt en utökning av nuvarande organisation med 1,5 tjänst 
(1,0 skola + 0,5 fritids) 
 

Extra medel BP (budgetpropositionen), 4,5 miljoner  
Grundskola i hela kommunen 
Det har gjorts en plan som antagits av nämnden ihop med budget 2021 för an-
vändning av dessa medel år 2021, den planen har även säkerställt att medlen 
räcker när satsningar som bara har kunnat göras på halvår (från höstterminen 
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2021) får helårseffekt 2022 under förutsättning att nämnden får samma extra 
tilldelning då. 
 
Under 2021 är planerade satsningar följande: 
 

• 800 tkr, resursbidrag 
• 2 000 tkr, stärka upp bemanning på ytterskolornas enheter utifrån elev-

behov (ha kvar organisation från 2020 och stärka upp under ht 2021 
med speciallärare Valstad) 

• 200 tkr kvalitetshöjning lärmiljö 
• 1 000 tkr kvalitetsförstärkning spec. och kurator till ytterskolorna 
• 500 tkr prognososäkerhet grundskolan 

 
Punkterna lärmiljö och prognososäkerhet är satsningar som endast är plane-
rade under 2021 dels för att nämnden inte skall göra satsningar på personal 
som vi inte har utrymme att ha kvar kommande termin (budgetår) och dels för 
att förvaltningen ser att det behövs göras punktinsatser på ytterskolornas 
lärmiljö för att få en likvärdighet med övriga skolor. Prognososäkerheten har 
förvaltningen lagt in då det har varit stora organisationsförändringar i grund-
skolans verksamhet under innevarande läsår, som under vårterminen 2020 bi-
drog till underskott. Detta plus satsningen på ytterskolorna leder till osäkerhet 
innan organisationen har hunnit sätta sig då kan det vara bra med en buffert 
för oförutsedda händelser. 
 
Planerade satsningar för 2022 under förutsättning att de extra medlen tilldelas 
(totalt 4 350 tkr): 
 

• 100 tkr, indexuppräkning satsningar 2021 
• 850 tkr, resursbidrag 
• 2 400 tkr, stärka upp bemanning på ytterskolornas enheter utifrån elev-

behov (ha kvar organisation från 2020 och stärka upp under ht 2021 
med speciallärare Valstad) 

• 1 000 tkr kvalitetsförstärkning spec. och kurator till ytterskolorna 
 
 
Om dessa medel även skall täcka en utökning på Fröjereds skola behöver det 
göras ändringar i planen.  
Utökning av nuvarande organisation med 1,5 tjänst (1,0 skola + 0,5 fritids) 
skulle uppskattningsvis kosta 460 tkr 2021 och när det får helårseffekt 2022 
ytterligare 480 tkr, totalt 940 tkr.  
Vilket innebär att planerade satsningar för 2021 behöver anpassas med 460 
tkr och 2022 med 800 tkr. 
 
En konsekvens av utökade kostnader i Fröjered under 2021 skulle kunna bli 
att satsningen på speciallärare till Valstad uteblir. Här finns ett behov av att 
möta elevers olika förutsättningar med en annan kompetens. Den har saknats 
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i Valstads skola. Att möjliggöra tillgång till kompetens inom specialundervis-
ning för elever i Treklöverns skolområde generellt och Valstads elever speci-
fikt minskar betydligt. 
 
För att kompensera dessa satsningar och kunna genomföra dem ändå krävs 
att anpassningar motsvarande 460 tkr för 2021 samt 940 tkr för 2022 genom-
förs på annan verksamhet.  
 
Exempel på anpassningar inom andra verksamheter skulle kunna vara: 

• Ej tillhandahålla BOA (barnomsorg obekväm arbetstid ej lagstadgad 
verksamhet), kostnad 500 tkr finansieras delvis med statsbidrag      
150 tkr, RAM-tilldelning 350 tkr 

• Ej satsa på ändamålsenliga lokaler till förskolan i Madängsholm. Flytta 
den verksamheten till nya förskolan på Rosenberg, extra tilldelning i 
budget 2021 på 3 miljoner kronor. 

• Dra ned på bemanning på fritids. Sänker kvalitet i den fritidsverksam-
het som berörs. 

• Ta bort elevassistenter som resurs till enskilda elever/grupper 
• Stoppa intagning på fler gymnasieprogram 

 
 
Ytterligare parametrar att ta hänsyn till är att inför läsår 2022/2023, då mellan-
stadiet omfattar åk 4-5, kommer det saknas lokaler till förskolans verksamhet. 
Det medför en plan för hur detta kan säkerställas utifrån både ekonomiska och 
kvalitetsmässiga perspektiv. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/135 

§ 30 Beslut om framtida budgetpåverkande beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
aldrig fatta budgetpåverkande beslut vid sittande möte. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden initierar ett nytt ärende med avsikt att barn- och 
utbildningsnämnden inte ska fatta framtida budgetpåverkande beslut vid 
sittande möte. Detta med anledning av att det då bland annat saknas underlag 
i form av risk- och konsekvensanalys inför beslut. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att aldrig fatta 
budgetpåverkande beslut vid sittande möte. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om framtida budgetpåverkande beslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-22. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 
 
Ärendenummer 
2021/135 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om framtida budgetpåverkande beslut 
 
Ärendet 
Ordföranden initierar ett nytt ärende med avsikt att barn- och 
utbildningsnämnden inte ska fatta framtida budgetpåverkande beslut vid 
sittande möte. Detta med anledning av att det då bland annat saknas underlag 
i form av risk- och konsekvensanalys inför beslut. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att aldrig fatta 
budgetpåverkande beslut vid sittande möte. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/136 

§ 31 Beslut om att upphäva beslut om anställningsstopp 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
upphäva nämndens beslut som avser anställningsstopp i beslut § 
136/2020, 2020-11-12.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden initierar ett nytt ärende med avsikt att barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta att upphäva nämndens tidigare beslut om 
anställningsstopp (§ 136/2020). 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 
som avser anställningsstopp i beslut § 136/2020, 2020-11-12.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att upphäva beslut om anställningsstopp”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-22. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 136/2020 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-
oktober år 2020”, 2020-11-12. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 
 
Ärendenummer 
2021/136 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om att upphäva beslut om 
anställningsstopp 
 
Ärendet 
Ordföranden initierar ett nytt ärende med avsikt att barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta att upphäva nämndens tidigare beslut om 
anställningsstopp (§ 136/2020). 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 136/2020 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-
oktober år 2020”, 2020-11-12. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 
som avser anställningsstopp i beslut § 136/2020, 2020-11-12.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-12 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/432 

§ 136 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-oktober år 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
månadsrapport samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
följa kommunstyrelsens beslut § 2/2020 om anställningsrestriktioner. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
skyndsamt anpassa verksamheterna ekonomiskt för att uppnå en 
budget i balans för verksamhetsåret 2020. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar om anställningsstopp gällande 
tillsvidareanställningar på grundskolorna samt att barn- och 
utbildningsnämndens presidium kallas in vid nödvändig anställning. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska lägga 
fram förslag till nämnden om ytterligare anpassningar för att uppnå 
budget i balans.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar en månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari-oktober år 2020. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till 
Kommunstyrelsen. 

− Ordföranden framför fyra tilläggsyrkanden till förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår: 

o Barn- och utbildningsnämnden besluta att uppdra till 
förvaltningen att följa kommunstyrelsens beslut § 2/2020 om 
anställningsrestriktioner. 

o Barn- och utbildningsnämnden besluta att uppdra till 
förvaltningen att skyndsamt anpassa verksamheterna 
ekonomiskt för att uppnå en budget i balans för 
verksamhetsåret 2020. 

o Barn- och utbildningsnämnden besluta om anställningsstopp 
gällande tillsvidareanställningar på grundskolorna samt att 
barn- och utbildningsnämndens presidium kallas in vid 
nödvändig anställning. 

o Barn- och utbildningsnämnden besluta att förvaltningen ska 
lägga fram förslag till nämnden om ytterligare anpassningar för 
att uppnå budget i balans.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt fyra 
tilläggsyrkanden från ordföranden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-12 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkanden under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla dessa. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari-oktober år 2020”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2020-11-04. 

 Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-
oktober år 2020. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2020 
”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-oktober år 2020”, 2020-10-29. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/133 

§ 28 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
mars 2020 - mars 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen arbetar med en uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende perioden mars 2020 – mars 
2021.  
 
Ärendet kompletteras med underlag i form av en rapport som skickas med i 
kallelsen till nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten om 
årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden 
mars 2020 – mars 2021 samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete mars 2020 - mars 2021”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-03-24. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2021/133 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete mars 2020 - mars 2021 
 
Ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen arbetar med en uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende perioden mars 2020 – mars 
2021.  
 
Ärendet kompletteras med underlag i form av en rapport som skickas med i 
kallelsen till nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten om 
årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden 
mars 2020 – mars 2021 samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april 
månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2020 – mars 2021. 
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2 Sammanfattning 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det huvuddelen av 
funktionerna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl. Delar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet behöver dock förtydligas på vissa av förvaltningens 
enheter. Viktigt att regelbundet lyfta dessa frågor på APT och även vid nyanställningar av 
personal. 
Vid uppföljningen av chefernas arbetsmiljö framgår att cheferna har en belastad 
arbetssituation. Utöver det också den rådande pandemin som tagit både tid och kraft i 
anspråk. Det framgår också att ett flertal chefer inte avsätter den tid som krävs för att 
genomföra alla moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet regelbundet samt att det finns 
behov av mer kunskap om delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningen ser därför behov av åtgärder som minskar rektorernas arbetsbelastning 
tillsammans med insatser som tillför kunskap och aktivt påminner om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Här sker ett samarbete med kommunens personalavdelning. 
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3 Arbetsskador och tillbud 

 

  Antal 

Arbetsskador 38 

Tillbud 74 

I tabellen ovan redovisas statistik om arbetsskador och tillbud som drabbar förvaltningens 
personal. 
Statistik om olycksfall och tillbud som drabbar barn och elever i förvaltningens verksamheter 
rapporteras och sammanställs separat. 

Under år 2020 rapporterades 22 händelser inom förskolan, 70 händelser inom förskoleklass, 
grundskola och fritids samt 3 händelser på Rudbecksgymnasiet. Utöver fanns enstaka 
händelser kopplade till grundsärskolan, kostenhet samt administration. Från 
vuxenutbildningen rapporterades inga händelser. 

Huvuddelen av dessa händelser är tillbud. Två av tillbuden bedömdes som allvarliga samt tre 
av olyckorna. Här arbetas det vidare enligt givna riktlinjer. 
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4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommentar 
 

Medarbetare vid 28 av 30 arbetsplatser i förvaltningen har tillsammans med respektive chef 
besvarat ett antal frågor om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla enheter har varit 
delaktiga i att besvara men då enheterna ligger rektorsvis och vissa verksamheter har en 
gemensam organisation så blir utfallet detta i systemet. 

Resultatet synliggör vilka delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som behöver 
utvecklas på den enskilda arbetsplatsen och i förvaltningen som helhet. 

Sammantaget visar uppföljningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl vid en 
majoritet av arbetsplatserna, men att åtgärder behöver vidtas för att alla delar i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera tillfredställande överallt. Brister som synliggörs 
handlar till exempel om fördelning av arbetsmiljöuppgifter, dokumentation av densamma, 
genomförande av riskbedömningar och de lokala skyddsombudens medverkan i 
arbetsmiljöarbetet. Det råder också en brist på skyddsombud och den är mest påtaglig inom 
förskolan. 

Förvaltningens planerade åtgärder redovisas i avsnitt 5. Förbättrande åtgärder. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 

 

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker? 
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Frågor 

 

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens? 

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 
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Frågor 

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall? 

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 
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Frågor 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 
 

Totalt 15 av 17 tillfrågade chefer har besvarat checklistan för uppföljning av chefens 
arbetsmiljö. Här har två rektorer svarat ihop med sin kollega, så alla är representerade. 
Skolchefen för en dialog med cheferna för att få ett underlag för enkätsvaren. 

Fler än hälften av cheferna anser att antalet underställda medarbetare är alltför många i 
förhållande till uppdraget. Rektorerna ser också att rektorsrollen håller på att förändras på så 
sätt att rektorer förväntas ta ansvar för allt fler frågor. Detta innebär en ökad arbetsbelastning 
för rektorer. Det är också mycket tydligt att ett år med en pandemi har påverkat både 
arbetsbelastning och arbetsmiljö i stor utsträckning. 

Uppföljningen visar att det inte är tillräckligt tydligt vilka mål chefer inom förvaltningen ska 
prioritera vid tidsbrist och alltför hög arbetsbelastning. Flera chefer anser dock att de får ett 
tillräckligt stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög 
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arbetsbelastning. 

Det administrativa stödet till cheferna ser olika ut vid olika enheter. Ett mindre antal av 
cheferna anser att de får ett tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara 
uppdraget. Det administrativa stödet till förskolans rektorer är begränsat till 
förvaltningsstaben, vilket enligt berörda rektorer är otillräckligt. 

Uppföljningen visar också att endast ett mindre antal chefer upplever att de har tillräckliga 
kunskaper, resurser och befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter. Vidare framgår att chefer 
inom förvaltningen behöver ägna mer tid åt att göra riskbedömningar, handlingsplaner och 
uppföljningar enligt rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta har också ökat iom 
pandemin. 

Det förekommer med andra ord att chefer i förvaltningen har ett stort antal underställda och 
en hög arbetsbelastning, behov av mer administrativt stöd samt behov av mer kunskap om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning? 

 

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet? 
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Frågor 

 

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget? 

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 
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Frågor 

 

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar? 

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 



 

 

14 

Frågor 

 

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning? 

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 
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Frågor 

 

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning? 

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 
riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 
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Frågor 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 
befogenheter? 
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5 Förbättrande åtgärder 

5 Förbättrande åtgärder 
Förvaltningen ska vidta åtgärder för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten vid samtliga arbetsplatser, och att 
riskbedömningar sker regelbundet vid samtliga enheter. 

 Chefer i förvaltningen ska informera medarbetarna om vem som är skyddsombud på 
deras arbetsplats och se till att skyddsombuden medverkar i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid samtliga arbetsplatser. 

 Chefer i förvaltningen ska se till att arbetsmiljöuppgifter fördelas till medarbetare på 
alla arbetsplatser där det finns risker samt att fördelningen är skriftligt dokumenterad. 

 Chefer inom förvaltningen behöver avsätta mer tid för arbete med 
riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar enligt rutinen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt inför förändringar i organisationen. 

 Förvaltningschefen ska inom kort, i dialog med berörda chefer, se över vilka 
arbetsuppgifter som bör prioriteras i första hand. 

 Chefernas behov av administrativt stöd ses nu över i olika åtgärder. 
 Förvaltningen ska undersöka vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta för 

att fler chefer ska uppleva att de har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter 
för sina arbetsmiljöuppgifter. detta kommer ske i nära samverkan med kommunens 
personalavdelning. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon:        |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-06 
 
Ärendenummer 
2021/73 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen 
- ansökan gällande gymnasieskola vid Volvogymnasiet i Skövde 
 
Ärendet 
Volvo International School Initative AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola vid 
Volvogymnasiet i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2021-03-22, dnr 2021:835. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen 
Skövdes beslut. 

 
Sändlista 
Skolinspektionen 



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

gymnasieskola
 

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
Januari 2022, dvs. vårterminen läsåret 21/22

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Skövde kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Volvo International School Initative AB

Organisationsnummer/personnummer
559220‐5149

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Volvogymnasiet

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Volvo International School Initative AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 559220‐5149

Utdelningsadress Avdelning 60100 VGHQ5A

Postnummer 405 08

Ort Göteborg

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


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

 

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

Kontaktperson Nina Werthén Öhman

E‐postadress nina.werthen.ohman@volvo.com

Telefon arbetet 031‐323 58 23

Mobil 076‐553 58 23

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Vice President HR Powertrain Production, Volvo Gro…

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

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

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

 

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra
Volvo Cars som är huvudman för Volvogymnasiet har ändrat ägarförhållande i sin fabrik i Skövde som nu har 
övergått till ett dotterbolag inom Volvo Cars som heter Powertrain Engineering Sweden (PES). De önskar 
därför hitta en annan lösning på huvudmannaskapet för Volvogymnasiet och avsikten är att nå en 
överenskommelse så att huvudmannaskapet tas över av den sökande.  
Målsättningen är att detta inte kommer att innebära några praktiska skillnader för eleverna på skolan och 
båda parter är måna om att verksamheten ska fortsätta som förut.  

 

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 
Ansökan görs under förutsättningen att nödvändiga beslut avseende överföring av skolverksamheten fattas 
inom sökanden/sökandens koncern och inom den nuvarande huvudmannen/den nuvarande huvudmannens 
koncern. Det efterfrågade försättsbladet om medgivande inkommer så fort de formella besluten är fattade. 

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

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

Inriktning Produkt och maskinteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 48 48 48 144

Läsår 2 48 48 48 144

Läsår 3 48 48 48 144

Fullt utbyggd
verksamhet

48 48 48 144

Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

48 48 48 144

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022

 

   
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
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2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Volvogymnasiet har funnits i olika tappningar sedan 1952 och har alltid haft ett högt söktryck, inte minst de 
senaste åren. Det finns inget som talar för att söktrycket skulle minska pga. förändring av huvudmannaskap 
från Volvo Cars till den sökande, då utbildningen planerar att fortsätta som tidigare. Glädjande i 
sammanhanget är att antal tjejer som söker Volvogymnasiets industritekniska program har de senaste åren 
ökat med en högsta notering i intaget 2020 då 22 tjejer av 48 elever började på Volvogymnasiet. Detta är 
något som de båda samverkande Volvobolagen ser som mycket positivt eftersom de önskar att få in fler 
kvinnliga medarbetare i respektive företag.  
 Här följer en redovisning av de senaste årens antal sökande i 1:a hand, antagningspoäng lägsta samt medel 
(källa: Skaraborgs kommunalförbund, antagningskansliet) 
Årtal Sökande i 1:a hand  Antagningsp. Lägsta  Antagningsp. Medel 
2015  77 elever                             250                                          279,9 
2016     85  e l eve r                             267 ,5                             295 ,5  
2017    81  e lever                               272 ,5                             298  
2018    75  e lever                               277 ,5                             304 ,1  



2019    65  e lever                               257 ,5                             291 ,3  
2020 71 elever                             270                                           296,7 

Målet är att inte förändra utbildningen på något sätt vid byte av huvudman. Detta betyder att de elever som 
går på Volvogymnasiet idag inte ska märka någon skillnad. 
Volvogymnasiet har skapat en gemensam kommunikationsplan ihop med nuvarande huvudman och 
sökanden. Denna information kommer att delges elever och föräldrar, och i samband med detta kommer 
också intresseförfrågan att göras hos befintliga elever på Volvogymnasiet.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

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

Volvogymnasiet erbjuder en utbildning med hög kvalitet i moderna lokaler och en uppdaterad,
modern och väl tilltagen maskinpark. Skolan bedriver en lärartät undervisning i relativt små elevgrupper. 
Volvogymnasiet har under många år bedrivit undervisning med det industritekniska programmet och alltid 
haft ett högt söktryck, särskilt de senaste åren.

Sökandens uppstart planeras till Jan 2022, läsår 1 är därmed fördelad som VT ‐22 och HT‐22 i budget. 
Samma logik följer de två efterkommande läsåren. Budget nedan anges i kkr. 

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Bifogat finnes årsredovisningen för sökande per senaste avslutade räkenskapsår 2019‐09‐30 – 2019‐12‐31. 
Bolaget registrerades 30 september 2019, och har inte bedrivet någon verksamhet under året. Aktiebolaget 
är ett bolag inom Volvokoncernen idag och omstruktureras med nytt namn, VD och styrelse. I samband med 
detta kommer bolaget aktiveras och likviditeten stärkas enligt behov. 
Eftersom bolaget ingår i Volvokoncernen, finns även koncernrapporten per senaste avslutade räkenskapsår 
2019‐01‐01 – 2019‐12‐31 att tillgå. Den gick desvärre inte att bifoga ansökan pg.a. filstorleken, men kan nås 
på Volvokoncernes hemsida:https://www.volvogroup.se/sv‐se/events/2020/mar/annual‐and‐sustainability‐
report‐2019.html
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3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Grundbeloppen är beräknade utifrån de senaste kända bidragsbeloppen, dvs. de verkliga bidragsbeloppen för 
år 2020. Snittkostnaden/elev uppgick år 2020 till 151 kkr. För år 2022 har vi utgått från samma  
snittkostnad/elev (151 kkr*144 elever = 21744 kkr). År 2023 har vi räknat med en ökning av bidragen med 1,5 % 
(21744 *1,015 = 22070 kkr). År 2023 är det räknat med en ökning av bidragen med 2 % (22070*1,02 = 22512 
kkr)

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 



Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

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

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

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

Den största posten under övriga inbetalningar/intäkter är företagsbidrag från de båda bolagen Volvo Group 
Trucks Operations och Powertrain Engineering Sweden. Bidragsnivån regleras genom avtal. 
Beräknade bidragsnivåer totalt för de båda Volvobolagen uppgår till 4560 kkr år 2022, 4628 kkr år 2023
och 4720 kkr år 2024. 
               
Den andra posten under övriga inbetalningar och intäkter är Erasmus‐bidrag för utlandspraktik 
i Gent för elever i åk 3. Denna post uppgår till 644 kkr/år. Beloppet baserar sig på verkliga inbetalningar för 
Erasmus under år 2020.
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3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

 

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

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

Likviditetsbudget läsår 1    



Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

    Kommunalt bidrag
gymnasieskola

21744 21744

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 5204 5204

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 26948 26948

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning     Skolledning 866 866

    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 10454 10454

        Övrig personal 0

    Administration     Administration 1863 1863

    Rekrytering     Rekrytering 0

          Fortbildning 0

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 4605 4605

    Speciallokaler     Speciallokaler 0

    Möbler     Möbler 0

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0

Läromedel   Läromedel    

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

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

3632 3632

    Datorer     Datorer 1398 1398

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering     Info och annonsering 310 310

        Elevhälsa 355 355

        Skolmåltider 1743 1743

    Försäkringar     Försäkringar 21 21

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

64 64

        APL‐handledning 0

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 1007 1007

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 26318 26318

Över/Underskott 0 Över/Underskott 630 630
 
 

 

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

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola 21744 22070 22512

Övriga intäkter 5204 5272 5364

Summa intäkter 26948 27342 27876

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 866 888 910



    Lärare gymnasieskola 10454 10696 10943

    Övrig personal

    Administration 1863 1910 1958

    Rekrytering

    Fortbildning

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 4605 4687 4782

    Kostnader för speciallokaler

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier

Läromedel      

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

5014 4941 4981

Övrigt      

    Info och annonsering 310 312 319

    Elevhälsa 355 362 370

    Skolmåltider 1743 1777 1813

    Försäkringar 21 21 22

    Studie‐ och yrkesvägledning 64 66 67

    APL‐handledning

    Övriga kostnader 1637 1666 1695

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 16 16 16

    Datorer

    Telefon, kopiator mm

Summa kostnader 26948 27342 27876

Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 

 

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

 
 

 

4. Lokaler
 
 

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

utbildningen ska kunna uppfyllas.

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

Skövde centrum. 
Verksamhet sker till största del i Volvogymnasiets lokaler som ligger i nära anslutning till rese‐centrum 
men också nära Volvobolagens produktionsanläggningar. Skolan har en uppdaterad modern maskinpark 
och nyrenoverade lokaler både vad gäller verkstadsytor och klassrum. Volvogymnasiet har sedan många 
år ett samarbete med Gymnasium Skövde Västerhöjd som också är beläget centralt i Skövde där vissa 
delar av undervisningen är placerad och då är det oftast sammanhållna dagar.  



 

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

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

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.

Idrott och hälsa
Här sker genomförandet i anslutning till Västerhöjds lokaler. Denna idrottsanläggningen ligger också centralt 
i Skövde. 

Naturvetenskapliga ämnen
Detta sker i Volvogymnasiets och Västerhöjds lokaler i väl anpassade och fullt utrustade laborationslokaler. 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Volvogymnasiet har en uppdaterad, modern och väl tilltagen maskinpark med allt vad som behövs gällande 
verktyg och övrig teknisk utrustning. Alla yrkesämnen kopplade till utbildningen genomförs i 
Volvogymnasiets lokaler. 

 

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

Eftersom det finns ett samarbete med Gymnasium Skövde Västerhöjd genom bland annat uppdragsavtal 
finns också en överenskommelse att få nyttja deras skolbibliotek enligt följande: 
Överenskommelse angående skolbibliotek 
 Så länge Volvogymnasiet samverkar med Gymnasium Skövde Västerhöjd, genom gällande uppdragsavtal, 
har Volvogymnasiets elever tillgång till Västerhöjds skolbibliotek enligt de regler som gäller för biblioteket på 
Västerhöjd. 
 
I skolbiblioteket kan de studera i lugn och ro samt få hjälp med informationssökning och lästips av 
personalen. Biblioteket är bemannat av utbildade bibliotekarier. Eleverna kan låna böcker från skolbiblioteket 
och facklitteratur via ämneslärare. Ämnesläraren blir då på ett naturligt sätt involverad i elevens 
frågeställning och kan ge goda råd avseende litteratur, digitala resurser och aktuell forskning. Med litteratur i 
biblioteket och nära pedagogerna finns det goda möjligheter att på olika sätt uppmuntra till läsning i skön‐ 
och facklitteratur.  

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 
  

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

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

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

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

 

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

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

33 14.6 33 14.6 33 14.6 33 14.6
 
Antal elever per lärare, läsår 1 10



Antal elever per lärare, läsår 2 10
Antal elever per lärare, läsår 3 10
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 10

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När vi bedriver undervisning i våra yrkesämnen har vi gruppstorlekar på 8, 12 eller 16 elever i varje klass. I 
undantagsfall har vi 24 elever per klass. Vid behov har vi dubbla lärare i vissa praktiska moment eftersom 
det behövs ur en säkerhetssynpunkt men också ur en pedagogisk aspekt. 
Yrkeslärarna på Volvogymnasiet anställs från tillverkningsindustrin. De anställs som lärare och utbildar sig 
sedan till yrkeslärare. Vid laborationstillfällen i Kemi, Fysik och Naturkunskap delar vi in klassen i två 
grupper med 12 elever i varje grupp. Vad gäller den mer teoretiska undervisningen sker det primärt i klasser 
på max 24 elever i varje klass.  I huvudsak sker undervisning i de gymnasiegemensamma ämnena av lärare 
som är anställda på Västerhöjd men genomför uppdraget via uppdragsavtal. 
6 av Volvogymnasiets lärare har också rollen som mentor där man har ansvar för en klass på 24 elever. 
Mentorerna i samma årskurs arbetar som ett team för hela årskursen. Vi tror på och arbetar med ett nära 
samarbete mellan mentor och elev där klassråden som sker varannan vecka är viktiga. Varje termin sker 
också ett utvecklingssamtal med respektive elev. Mentorerna befinner sig geografisk nära eleverna vilket 
underlättar tillgängligheten och daglig kontakt kan ske vid behov i syfte att stötta eleven i stort och smått. 
I schemat ligger en sammanhållen skoldag utan håltimmar där lärare finns på plats och är tillgängliga hela 
dagen, även när de inte undervisar.  

 
 

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

 
 

 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 

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

Vi värnar om elevhälsans tillgänglighet för Volvogymnasiets elever. Vi arbetar också för att systematisera 
arbetet med elevhälsans olika kompetenser för att på så sätt använda elevhälsan på bästa sätt i olika 
förebyggande aktiviteter. Vi strävar också mot att få med elevhälsan i vardagspedagogiken och i planering 
av insatser på organisatorisk nivå för att stärka hälsofrämjande aspekter i vårt arbete med eleverna på 
Volvogymnasiet.
Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, kurator, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och studie och 
yrkesvägledare.
Den övergripande styrningen sker på EHT:s arbetsmöten vilka genomförs en gång per månad under läsåret.
Generella aktiviteter, månadsvis under året
Augusti:
Vi genomför ett uppstartsmöte vid läsårsstart där samtliga lärare medverkar som undervisar Volvogymnasiets 
elever. Där medverkar också EHT, rektor och samtliga mentorer på Volvogymnasiet. Här presenteras och 
diskuteras bland annat arbetssätt, förhållningssätt och elevsyn.

September: 
Mentormöten hålls nio gånger per läsår och vid det andra mötet som sker i september på höstterminen 
kommer kurator, specialpedagog och skolsköterska delta ihop med mentorer, rektor och 
gymnasiekoordinator. 

Oktober‐november:
I början av oktober sker möte med EHT och psykolog där fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande 
åtgärder.
Under denna period genomförs också tre klasskonferenser (en per årskurs), där samtliga lärare medverkar per 
årskurs. På dessa konferenser deltar elevhälsan i form av kurator och specialpedagog. Fokus ligger på 
studieresultat, närvaro och stämning i klasserna.
 
November:
Ytterligare ett mentormöte genomförs där elevhälsan medverkar ihop med rektor, mentorer och 
gymnasiekoordinator på Volvogymnasiet. Fokus ligger på Klasskonferensernas utfall där också elevhälsan 
har medverkat. 

Februari:
I februari sker möte med EHT och Psykolog där fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

Mars:
Här genomförs tre klasskonferenser (en per årskurs), där samtliga lärare medverkar per årskurs. På dessa 
konferenser kommer elevhälsan i from av kurator och specialpedagog delta. Fokus ligger på studieresultat, 
närvaro och stämning i klasserna.



April: 
EHT medverkar på mentormöte ihop med mentorer och gymnasiekoordinator på Volvogymnasiet. Fokus 
ligger på Klasskonferensernas utfall där också elevhälsan har medverkat. 

Specifika aktiviteter, årskurs 1, 2 och 3
Åk 1 ‐ 3
Under höstterminen genomförs en temadag med alla elever där EHT i möjligaste mån medverkar. Fokus ligger 
på normer och värden samt gemenskap och trivsel.

Åk 1 
Specialpedagog arbetar med överlämningar från grundskolan. Detta kompletteras med ett 
elevhälsokompendie som delas ut i samband med starten vilket omfattar specialpedagog, kurator och 
skolsköterska för att fånga upp eventuella tidiga insatser. 
Det genomförs en screening i början av höstterminen i läshastighet för att kunna detektera de som har 
svårigheter kring läsning. Här har eleverna också möjlighet att ge uttryck för sina behov och önskemål. EHT 
informerar berörda mentorer och lärare!
Kurator är med på ”Hökensåsdagarna” där eleverna lär känna varandra i samband med skolstarten.
Företagshälsovården (Feelgood) medverkar i kursen Människan i industrin där hen går genom första hjälpen. 
Kurator medverkar också vid kursen Människan i Industrin. Hen pratar och behandlar psykosocial arbetsmiljö 
ur olika perspektiv, bland annat kopplat till Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Kurator 
medverkar vid två olika tillfällen i klassen i Människan i Industrin.
November:
Kurator/skolsköterska/specialpedagog har Information/arbetspass kring studieplanering, sömn, kost och 
motion på c:a 40 minuter per klass.
April:
Skolsköterska genomför aktiviteter inom sex och samlevnad för eleverna under resurstid och ber eleverna ta 
kontakt för eventuellt fortsatt arbete. Detta kommer att synkroniseras med de ämnen (Naturkunskap och 
Idrott och hälsa) vars centrala innehåll tangerar detta område.  
 
Åk 2 
Oktober‐november:
Kurator, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog arbetar kring temat stress och studieplanering på en 
resurstid, c:a 40 minuter per klass.
Januari:
EHT genomför uppföljning av stress/studieplanering.
Tjej‐ och killträffar med kurator och två mentorer. Ca:40 minuter per grupp. 
Maj:
Kurator och skolsköterska har en diskussion kring ämnet alkohol och droger med koppling till 18‐årsdagen, 
c:a 40 minuter per klass.

Åk 3 
EHT finns tillhands under hela läsåret och agerar om behov uppstår.

Specifika elevärenden
Vid specifika elevärenden sker alltid arbetet i samråd med elevhälsan. Som grund för detta ligger 
ovanstående nämnda läsårscykel vad gäller bland annat det upparbetade samarbetet mellan skolans 
personal och elevhälsan.

 

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

Volvogymnasiet har en nära relation med de två Volvobolagen på orten. Kurser genomförs delvis ute på 
företagen, APL ingår i programmet och eleverna erbjuds att jobba under sommarloven mellan årskurs 1 och 2 
vilket ger en naturlig ingång i yrket. Genom samarbetet med högskolan förs också den akademiska vägen in i 
utbildningen. Detta kombineras med olika typer av mässor som eleverna i deltar i under årskurs tre. Det kan 
handla om rent yrkesmässiga forum eller studentmässor i syfte att ge vägledning till vidare studier.

Studie‐ och yrkesvägledaren finns på plats en dag i veckan under en viss tid. Tillgängligheten via mail eller 
telefon övriga tider är god, exempelvis för direkt rådgivning eller för att boka ett möte.
Under året genomförs informationstillfällen som planeras och genomförs tillsammans med mentorerna för 
respektive årskurs.

Höstterminen
Årskurs 1
Studie och yrkesvägledaren (SYV) presenterar sig och informerar årskurs ett kring val inför årskurs två, 
studieplan, krav för examen och behörighet till högre utbildning. 

Årskurs 2
Informerar kring val inför årskurs tre, studieplaner, krav för examen och behörighet till högre utbildning.

Årskurs 3
Informerar kring framtida val, krav för examen och behörighet till högre utbildning, arbete och 
utlandsstudier.

Vårterminen
Årskurs 3
Informerar inför ansökan till högre utbildning.

Kontinuerligt under året:
‐ lägger ut aktuell information kring studier och arbete på Fronter.
‐ finns tillgänglig för enskilda vägledningssamtal med elever och deras vårdnadshavare. 
‐ finns tillgänglig för frågor från presumtiva elever och deras vårdnadshavare.
‐ deltar i exempelvis öppet hus och gymnasiemässor. 
‐ finns tillgänglig för att stötta övrig skolpersonal i frågor som rör elevernas pågående och framtida 
studier. 

 
 



 

7. Elevens utveckling mot målen
 
 

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

I skollagen 3 kap. 14 § skollagen (2010:800) definieras elevens rättigheter till utveckling mot målen. Då en 
elev befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (E) eller om eleven uppvisar andra svårigheter 
i sin skolsituation startas processen för stöd och åtgärdsprogram på Volvogymnasiet.
Elevernas studieresultat följs på olika nivåer och i första hand sker det i respektive kurs där läraren 
kontinuerligt följer elevens utveckling. Om det skulle visa sig att läraren själv inte kan få eleven att uppnå det 
aktuella kunskapskravet inom rimlig tid kontaktas alltid mentor. Här görs då en bedömning över vilken 
åtgärd som tänkas vara lämplig, i första hand inom ramen för den normala undervisningen och 
dokumenteras i det vi kallar för mentorsanteckning. I förekommande fall kontaktas här elevhälsan (EHT) för 
att se vilka extra anpassningar som eventuellt kan vara lämpliga som stöd till både elev och lärare. Beroende 
på de bakomliggande orsakerna till elevens nuvarande förmåga kan det vara aktuellt att koppla in EHT som 
stöd för eleven och eventuellt vidare utredning.
Vid bestående behov av stöd beslutar rektor tillsammans med mentor om en handlingsplan eller 
åtgärdsprogram ska upprättas.
Vid upprättande av ett åtgärdsprogram görs en helhetsbedömning av elevens situation, både vad det gäller 
skolan och hemsituationen. Åtgärder sker alltid i samråd med EHT, rektor, mentor, elev och vårdnadshavare. 
På Volvogymnasiets personalmöten (all personal) som sker var annan vecka följs elevernas studieresultat och 
här lyfts eventuella studieproblem, både från lärare och mentorer.
Mentormöten (rektorer och mentorer) genomförs nio gånger per år och är ett forum som följer elevernas 
förmåga att nå kunskapskraven och hur det fungerar i sin helhet i årskurserna. Här följs de handlingsplaner 
och åtgärdsprogram som är pågående.
Klasskonferenser (alla lärare) genomförs för respektive årskurs och fungerar som ett samlande forum där alla 
lärare fokuserar på en årskurs i taget. De genomförs två gånger per läsår och är ett sätt för mentorerna att få 
en samlad bild med alla inblandade närvarande vilket ger en bra helhetsbild även för den enskilde läraren.
Volvogymnasiets EHT‐möten följer de elevärenden som är aktiva och vilka aktiviteter som genomförs.

Processkarta bifogas i ansökan. 

 
 

8. Kvalitet och inflytande
 

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

Inför varje läsår revideras den lokala arbetsplanen utifrån de behov som framträder utifrån elevernas 
kunskapsutveckling och personliga utveckling med fokus på värdegrundsarbete, anställningsbarhet och 
trygghet och trivsel. Systematisk faktainsamling sker kontinuerligt via de olika samverkansorgan som finns 
inom ramen för Volvogymnasiet där elever, personal och samverkansgruppens medlemmar deltar.
Skolledning och personal arbetar tillsammans fram förslag på utvecklingsaktiveter och önskade resultat 
utifrån föregående verksamhetsuppföljning (kvalitetsredovisning). Dessa utvecklingsaktiviteter redovisas för 
styrelsen och under verksamhetsårets styrelsemöten sker kontinuerlig uppföljning av resultaten.
 
Volvogymnasiets kvalitetsredovisning är ett redovisande dokument där aktiviteter som skolan genomför 
under varje läsår samlas. Här finns underlag och resultat från undersökningar och enkäter som genomförs 
årligen av skolans personal och elever. Utifrån kartläggning och statistik från verksamheten analyseras 
underlaget i de olika samverkansorganen och aktiviteter skapas för att utveckla och stärka skolans arbete.

Innehållsförteckning, läsåret 2019/20
1. Resultatet av genomförda insatser under läsår 2019/20
• Arbetsmiljö ‐ fysisk
• Arbetsmiljö ‐ psykisk
• Elevhälsoteamet
• Ombyggnat ion
•  IT‐gruppen



• Uh, maskiner och utrustning
• Formativ bedömning
2. Analys av nuläget
• Arbetsmiljö – fysisk
• Arbetsmiljö – psykisk
• Total frånvaro
• Antal elever i skolan
• Antal godkända elever
• Läsårsutvärdering
• Kursutvärdering
• Resultat nationella prov
• Resultat intagningspoäng
• Personalens egenutvärdering
3. RIKTNING OCH AKTIVITETER FÖR 2020/21
• Arbetsmiljö ‐ fysisk
• Arbetsmiljö ‐ psykisk
• Elevhälsoteamet
• Betyg och betygssättning
•   L e dn i n g

Volvogymnasiets kvalitetsredovisning bifogas.

 

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

Nedanstående information finns tillgänglig på Volvogymnasiets hemsida och finns med i den information 
som elever och vårdnadshavare får vi starten av årskurs 1.

Enligt 4 Kap 8 § i skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutiner ska lämnas på lämpligt sätt.
Klagomål kan lämnas in av vem som helst personligen, via mail eller telefon till vem som helst som arbetar på 
Volvogymnasiet. Upplysningsvis finns kontaktuppgifter på alla anställda på Volvogymnasiets hemsida.
Den personen som arbetar på Volvogymnasiet som tar emot ärendet skriver ner synpunkterna i ett mail och 
skickar det till rektorn.
Rektor fördelar ärendet till lämplig person som utreder ärendet och återkopplar till den som inkommit med 
klagomålet. Rektor blir informerad om hur klagomålet har behandlats.
Rektor är ytterst ansvarig för att ärendet avslutas och är återkopplat till berörd part.

 

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

Nedan anges de samverkansorgan som Volvogymnasiet använder i syfte att ge eleverna inflytande över sin 
undervisning.
  
Elevkår
Volvogymnasiets elevkår är en demokratisk organisation – av elever, för elever – som verkar för en mer 
givande skoltid för sina medlemmar. Elevkårer, till skillnad från elevråd, är ideella föreningar, självständiga 
från skolan, med egna styrelser, stadgar, organisationsnummer och årsmöten.

Klassråd
Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentorer. Klassrådet ska behandla frågor som är av 
gemensamt intresse för klassens elever samt ge skolinformation så att alla elever känner sig delaktiga i 
skolans utveckling.

Attitydgrupp, skolkonferens och trygghetsrond
Skolkonferensen är ett organ som behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna under sin tid på 
skolan. I detta forum sker också ett informationsutbyte, samt gemensamma diskussioner mellan rektor, 
personal och elever. Dessa sker i samband med attitydgruppen en gång per år. Rektor är ordförande för 
skolkonferensen. Skolkonferensen består i övrigt dels av företrädare för lärare och annan skolpersonal, dels 
av företrädare för eleverna.
Attitydgruppen består av elevrepresentanter som arbetar med att skapa aktiviteter för att främja 
gemenskapen på skolan samt medvetenhet om allas attityder mot varandra. En gång per läsår genomförs 
också en trygghetsrond i samband med attitydgruppsmötet. Ronden föder bland annat 
likabehandlingsplanen (PDK) med nytt stoff i syfte att öka tryggheten för eleverna.

Läsårsutvärdering
Vid varje läsårs slut sker en utvärdering av året som har gått. Frågorna som finns i läsårsutvärderingen är 
uppdelade i följande områden:
1. Normer och värden
2. Ansvar och inflytande
3. Utbildningsval, arbete och samhällsliv
4. Kunskaper

Varje område med tillhörande frågor analyseras och utifrån diskussionerna arbetas olika åtgärder fram, både 
vad gäller utveckling och bevarande. Åtgärdspunkter som ska hanteras under nästa läsår fördelas ut till olika 
ansvariga eller arbetsgrupper.

Kursutvärdering
Kursutvärderingar genomförs i alla kurser av samtliga elever efter avslutad kurs. Denna sammanställning 



ligger till grund för samtal mellan rektor, kursansvarig lärare samt andra medverkande lärare. Fokus i dessa 
samtal ligger på hur man vid behov kan utveckla/förändra genomförandet av respektive kurs. 
Berörd/berörda lärare går igenom kursutvärderingen direkt efter avslutad kurs men arbetar även vidare med 
utfallet under planerade personaldagar och redovisar för personalgruppen vilka utvecklingspunkter som har 
tagits fram. Dessa utvecklingspunkter dokumenteras i särskilda pärmar märkta ”Kursutvärdering åk 1”, 
”Kursutvärdering åk 2”, ”Kursutvärdering åk 3” och finns hos skolans rektor. Dokumentationen ger också 
möjlighet att jämföra utfall från flera läsår. Det är gymnasiekoordinatorns ansvar att kursutvärderingarna 
sammanställs utefter underlag från Fronter och lämnas till rektor.

Arbetsmiljöronder
Regelbundna ronder görs med rektor, skyddsombud och elevrepresentanter ifrån varje klass. Skolans ytor ses 
över enligt ett i förväg uppgjort schema och en checklista används där specifika punkter kontrolleras och 
eventuella brister protokollförs.

Elevernas delaktighet
Attitydgruppen och elevskyddsombuden utvärderar arbetet med PDK varje år genom en Trygghetsrond. 
Analyser och förslag på ändring går sedan vidare till personalmötet för kommentarer och implementering. 
Under årets möten med Attitydgruppen tas åsikter upp om planen från klasskamrater eller utifrån situationer 
som uppstår i verksamheten.
Första kursen eleverna går i årskurs 1 är Människan i industrin och där behandlas planen i samband med 
utbildning om den arbetsmiljö och arbetsklimat vi vill skapa på skolan samt de arbetsplatser där eleverna 
kommer att praktisera. I denna kurs arbetar de även med att sätta klassens egna normer som ska stödja 
riktlinjerna i planen. Detta sker i samarbete med kurator på skolan.

Vårdnadshavarnas delaktighet
I elevens utveckling har vårdnadshavaren en viktig roll. Under utvecklingssamtal och föräldramöten får 
skolan möjlighet att tillsammans med både eleven och vårdnadshavaren reflektera över elevens och skolans 
utveckling. Planen mot kränkande behandling och diskriminering redovisas på föräldramöte för årskurs 1. 
Den finns också tillgänglig på skolans lärplattform (Fronter) som vårdnadshavare har tillgång till samt på 
Volvogymnasiets hemsida. Genom Skola 24 får de tillgång till elevens eventuella frånvaro. Det syftar till att i 
ett tidigt skede få vårdnadshavaren delaktig och uppmärksammad på eventuell frånvaro.  

Personalens delaktighet
Under riktade personaldagar arbetar alla på skolan med att utvärdera verksamheten på skolan genom 
kvalitetsarbetet. I samband med detta uppdateras planen utifrån attitydgruppens förarbete med analys och 
uppföljning av planen. Vid dessa tillfällen definieras även olika begrepp med exempel så att alla får samsyn 
på vad planen innefattar. 
Personalen har utöver arbetet med utvärderingen på personaldagar och personalmöten, ett viktigt forum i 
Mentormöten som pågår kontinuerligt under hela skolåret. Där behandlas frågor som berör planens 
förebyggande arbete men även åtgärdsarbete. Alla aktiva åtgärder där går tillbaka till personalmöten för 
beslut och samsyn.
Mentorerna är den viktigaste länken mellan skolan och hemmet och på utvecklingssamtalen ser man till att 
ta fram frågor som elevens trivsel och trygghet.

 
 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 

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

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar har Volvogymnasiet en 
plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Planen redogör för grunderna i det förebyggande arbete som genomförs och på vilket sätt elever och 
föräldrar involveras i det arbetet. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos elevers 
vårdnadshavare och revideras årligen.

Främjande arbete tar sikte på det positiva och pågår alltid utan förekommen anledning. Det handlar 
exempelvis om insatser för att skapa tillitsfulla relationer, studiero, likabehandling, normmedvetenhet och 
trygghet. Det görs på många olika sätt men bland annat genom barns och elevers delaktighet i olika beslut 
genom elevkåren, diskussioner och ordningsregler som tas fram med elevernas medverkan samt 
kompetensutveckling av personal kring normer och värden.
Främjande arbete är också att stärka demokratisk kompetens genom undervisning om mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, sex och samlevnad och liknande. Det främjande arbetet är fundamentalt för all skolverksamhet, 
är ständigt en del i undervisningen och pågå kontinuerligt genom kurser och Elevhälsoteamets verksamhet.
Förebyggande arbete tar sikte på risker för problem. Det handlar om att undersöka och följa upp 
verksamheten ur olika aspekter. Här är elevernas upplevelser av central betydelse för att identifiera risker. 
Detta sker tillsammans med elevrepresentanter i Attitydgruppen, Elevkåren och Elevskyddsombud. Genom 
mentorsmöten, utvecklingssamtal, klassrådskonferenser, Elevhälsoteamsmöten och personalmöten fångas 
flera risker upp som sedan kan analyseras och åtgärdas. Insatserna för att komma till rätta med problemen 
kan handla om att förbättra skolans struktur och kultur, kompetensutveckling av personalen eller insatser 
som direkt riktas till elevgrupper.
Åtgärdande arbete sker när något hänt som måste stoppas och hanteras så det inte händer igen. Det handlar 
om att ha rutiner för skydd, att utreda förhållandena, att rapportera kränkningar av olika slag, att informera 
barn, elever och vårdnadshavare samt att ha rutiner för tillämpning av disciplinära åtgärder och för 
samverkan med andra myndigheter. Dessa rutiner redovisas i ett eget kapitel i denna plan.



Plan mot diskriminering och kränkande behandling bifogas.

 

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

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

En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering i 
form av trakasserier eller sexuella trakasserier eller kränkande behandling, i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla alla misstänkta kränkningar till rektor som i sin tur ska anmäla vidare till skolans 
huvudman. 13. 6 kap. 9 § skollagen och 2 kap. 5 § diskrimineringslagen. Skolans huvudman är skyldig att 
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra diskriminering eller kränkande behandling i framtiden.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Hur elever mår och behandlas och vilken attityd som råder emellan elever och mellan elever och lärare 
behandlas på flera forums agendor;
• Mentormöten
• Attitydgruppens möten
• Avdelningsmöten
• Klasskonferenser med alla lärare 
• Riktade frågor om trivsel i utvecklingssamtalen
• Mentor följer elevens närvaro veckovis
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till:
• Mentorerna är i detta sammanhang nyckelpersoner eftersom de har en tät kontakt med sina elever.
• Gymnasiekoordinator är en viktig kontakt för eleverna redan från årskurs 1 och har alltid ett öppet 
kontor, vilket i flera utvärderingar visats sig vara en trygghet för eleverna.
• De elever och personal som sitter i Attitydgruppen en mycket viktig roll i att känna av läget och vara 
tillgängliga för alla elever. Elever som sitter i Attitydgruppen är även kamratstödjare och sin klass första 
"känselspröt" om det är någon som mår dåligt i klassen. Även personal i Attitydgruppen arbetar med att vara 
tillgängliga för alla elever.
• Övrig personal finns även de tillgängliga.

Skolan har en anda av att dörren till kontoren alltid ska vara öppen för bästa tillgänglighet.
På Fronter och hemsida finns all kontaktinformation till personalen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Elev som på något sätt känner sig kränkt eller mobbad av elev/elever kan välja att vända sig till den person 
eleven för tillfället känner mest förtroende för. Det är dock alltid mentor som handlägger ärendet enligt rutin, 
ytterst ansvarig är rektor.
•   Rek to r  
•  Mentorer
• Lärare eller annan personal på Volvogymnasiet 
• Elevhälsoteamet
Åtgärder vid kränkande handlingar
• Samtal med den kränkta eleven för att få en uppfattning från den personen hur han eller hon har 
upplevt händelsen.
• Samtal med den eller de som kränkt. Här ska man ta hänsyn till hur den utsatta eleven vill gå vidare. 
• Information till skolledning, elevhälsoteam.
• Ta kontakt med vårdnadshavare. Är eleven 18 år, tas kontakt med föräldrar efter elevens samtycke.  
• Samtliga åtgärder dokumenteras av mentor.
• Rektor tillsammans med mentor och ev. elevhälsoteam beslutar om åtgärd samt upprättar vid behov en 
handlingsplan och följer upp ärendet.
Vid fortsatta problem;
• Berörda personer sammankallas. 
• Rektor/Kurator/Mentor talar med eleven om vidare åtgärder. 
• En förutsättning är att eleven som blivit kränkt är med på hur man går vidare.  
• Enskilda samtal med den/de som kränker om deras uppfattning och förslag till förändring.
• Information till vårdnadshavare. Är eleven 18 år tas kontakt med föräldrar efter elevens samtycke. 
• Uppföljningssamtal regelbundet.  
Ärendet avslutas då den utsatte eleven känner sig trygg och nöjd med skolans hantering.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Kontakt med elev som på något sätt känner sig kränkt eller mobbad av lärare kan välja att vända sig till den 
person eleven eller läraren för tillfället känner mest förtroende för.

Åtgärder vid kränkande handlingar 
• Samtal med den kränkta eleven för att få en uppfattning från den personen hur han eller hon har 
upplevt händelsen. 
• Rektor samtalar med den eller de som kränkt. Här ska man ta hänsyn till hur den utsatta eleven vill gå 
vidare. 
• Information till skolledning, kurator och skolsköterska. 
• Ta kontakt med vårdnadshavare. Är eleven 18 år, tas kontakt med föräldrar efter elevens samtycke. 
• Samtliga åtgärder dokumenteras. Beslut om åtgärd tas av rektor. 
• Uppföljningssamtal regelbundet.  
Ärendet avslutas då den utsatte eleven känner sig trygg och nöjd med skolans hantering.
 
Rutiner för uppföljning
Åtgärdsprogrammet/handlingsplan eller mentorsanteckningar följs upp, om sådant upprättats, och 
utvärderas. Ansvarig för uppföljning och utvärdering anges i åtgärdsprogrammet. 
Rutiner för dokumentation
Alla åtgärder dokumenteras av mentorerna och sparas. Rektor är ytterst ansvarig för beslut.
Ansvarsförhållande
Rektorn ansvarar för rutinerna men mentorerna har ett viktigt uppdrag att hantera rutinerna och se till att de 



utförs.

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

För att syftet med utbildningen ska uppnås behöver värdegrunden genomsyra och gestaltas i skolans hela 
verksamhet. Eleverna behöver vara trygga och ha god hälsa samt en arbetsmiljö som präglas av studiero, 
likabehandling och frihet från kränkningar. För att uppnå detta krävs ett brett värdegrundsarbete.
Skolans värdegrund utgår från grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Den 
förstås i enlighet med bestämmelser som statsskickets grunder och grundläggande fri‐ och rättigheter och de 
rättigheter som uttrycks i internationella konventioner.

Enligt Skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och mänskliga rättigheter som: 
• Människolivets okränkbarhet 
• Individens frihet och integritet 
• Alla människors lika värde 
• Jämställdhet
• Solidaritet mellan människor

Vi tror inte att en enda plan säkrar att vi skapar en skola fri från diskriminering och kränkande behandling, 
det uppdraget bör genomsyra hela verksamhetens arbete. Det innebär att läsårsutvärderingar, 
kursutvärderingar, temadagar, friluftsdagar, arbetssätt, agendor, kursplanering, betygssättning och 
övergripande kvalitetsarbete, involveras med planens frågor och behandlas i alla forum. 

För att göra denna koppling tydligare har vi valt att skriva denna planen som en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever, för hur vi ser till att 
åtgärderna genomförs och hur dessa ska följas upp och utvärderas. I planen står de mål som verksamheten 
har satt upp och de rutiner som verksamheten har för akuta situationer.
Redovisning av arbetet med dessa frågor redovisas i Kvalitetsredovisningen årligen och den Lokala 
arbetsplanen beskriver hur vi säkerställer vårt arbete. Dessa två dokument revideras årligen tillsammans med 
planen.

Genom de samverkansorgan som finns på Volvogymnasiet, elevernas egna klassnormer, temadagar med 
särskild inriktning inom området och elevhälsans möte med eleverna i vardagen bildar en helhet i de 
aktiviteter vi genomför i syfte att möta läroplanens mål och riktlinjer.
Detta följs inom ramen för de olika samverkansorganen och denna systematiska faktainsamling ger oss 
värdefull information till utveckling av vår verksamhet. Detta summeras i kvalitetsredovisningen och den 
lokala arbetsplanen revideras.  

 
 

 

10. Gymnasieskola
 
 

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

Volvogymnasiet är en friskola med teknisk och industriell profil. För en modern industriell organisation är det 
av strategisk betydelse att kunna intressera unga människor att vilja satsa på en yrkeskarriär inom industrin 
för att långsiktigt säkra tillgången på kompetenta medarbetare. De båda Volvobolagen har länge haft en 
viktig roll när det gäller sysselsättning och utveckling i Skövderegionen. 
De har engagerat sig i en bred satsning på teknisk utbildning i regionen, alltifrån Volvogymnasiet till högre 
teknisk utbildning och forskning inom högskolan. Volvogymnasiets betydelse för Volvobolagen skall ses i det 
perspektivet.

I och med att Volvogymnasiet har ett nära samarbete med de två Volvobolagen, har de därmed tillgång till 
framtidens kompetens inom området och modern teknisk utrustning. Det fördjupande gymnasiearbetet, APL, 
studiebesök och delar av kurser utförs ute på de båda Volvobolagen och med anställda som stöd till den 
ansvarige läraren. Eleverna studerar och gör besök på olika anläggningar inom de båda Volvobolagen, både 
i Sverige och utomlands.



Volvogymnasiet erbjuder en utbildning med hög kvalité och goda företagskontakter när det gäller teknisk 
utbildning inom området. Skolan erbjuder kurser som motsvarar det kompetensbehov som finns på 
Volvobolagen. Det nära samarbetet med branschen ger eleverna stor möjlighet att utveckla färdigheter som 
att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och 
tjänster och att reflektera över arbetsprocessen.
Volvogymnasiets strävan är att lärarna arbetar tvärvetenskapligt och ämnesövergripande i största möjliga 
mån. Detta för att ha möjlighet att färga in olika kurser enligt programmets examensmål på ett mer naturligt 
sätt. Det innebär även att fler lärare bedömer elevens förmåga ur olika perspektiv.
Volvogymnasiet har ett nära samarbete med högskolan. Delar av högskolans forskning och utbildning sker 
med hjälp av Volvogymnasiets utrustning och personal. Samarbetet ger eleverna möjlighet till intressanta 
studiebesök och föreläsningar.  Vår ambition är att förbereda elever för ett samhälle med täta kontakter över 
kultur‐ och nationsgränser. Tillgången till Volvobolagens och högskolornas expertis ska bidra till att 
undervisningen hänger med i den mycket snabba utvecklingen. Samarbeten och kontinuerliga 
erfarenhetsutbyten med andra gymnasieskolor inom Teknikcollege och andra nätverk sker idag, nationellt 
som internationellt.
Utbildningen vid Volvogymnasiet ska återspegla behovet av kompetens – idag och i framtiden. Det nära 
samarbetet med branschen innebär bland annat möjlighet till feriearbete och att eleverna gör sina 
gymnasiearbeten som skarpa projekt. Genom att genomföra gymnasiearbetet som projekt hämtade från 
Volvobolagens löpande verksamhet, sker ett lärande i arbetet och kunskap i handling. Gymnasiearbetet är 
kopplat till programmens examensmål, vilket innebär att delar eller hela arbetet kan göras i projektform. 
Eleverna ska samverka dels med handledare från Volvobolagen, dels med handledare från skolan som även 
har en ansvarig lärare som samordnar kursen och håller kontakt med företagen. 
Utbildningen ger möjlighet till en bred och djup behörighet i matematik, fysik, kemi, svenska och engelska. 
Vår utbildning ger eleverna möjlighet till fortsatta studier vid högskoleutbildningarna främst inom tekniska 
områden, exempelvis produktionsteknik, automation och logistik. 
Mentorer, lärare och personal på Volvogymnasiet arbetar tillsammans i arbetslagsliknande former baserat på 
de aktiviteter som är fokuserade under läsåret. Utvecklingsarbetet syftar till att stärka de områden som visar 
sig i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet sker ofta tvärfunktionellt för att vi ska kunna ta del av allas 
förmåga och därigenom utveckla hela organisationen. Kurserna planeras och genomförs baserat på 
innehållets och de praktiska övningarnas karaktär. Det innebär att eleverna kan delas in i mindre grupper 
eller att flera lärare kan delta under ett visst lektionsmoment.   
Varje årskurs består av 48 elever som delas in i två klasser. Varje klass har en mentor som har det 
övergripande ansvaret för respektive klass. I första hand samarbetar mentorerna inom en årskurs men också 
mellan de tre årskurserna. Mentorerna befinner sig geografisk nära eleverna vilket underlättar 
tillgängligheten och daglig kontakt kan ske vid behov i syfte att stötta eleven i stort och smått. Ett väl 
fungerande mentorskap ser vi som en förutsättning för att leda eleven mot målen, utveckla elevens 
ansvarstagande, vid behov föra dialog med elevhälsan och bidra till skolans utveckling i sin helhet genom sin 
nära relation till eleven under de tre åren.

 

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

termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 

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

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

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

 

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

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

 
 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning



 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

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

 

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

Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik 15

Infoga program

 
 

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

I Volvogymnasiets lokala samverkansgrupp ingår representanter ifrån de båda Volvobolagen med mandat 
att tillse att APL‐platser finns tillgängliga för alla elever. Under vårterminen på innevarande läsår signeras ett 
avtal för nästkommande läsår. 
Utdrag ur den del av avtalet som reglerar APL:
”Arbetsplatsförlagt lärande skall förekomma på alla yrkesprogram med minst 15 veckor fördelat under hela 
studietiden. En plan finns över hur APL skall genomföras. Denna är beslutad av Volvogymnasiets styrelse. 
Eleven skall ha en handledare på arbetsplatsen. Handledaren måste vara lämplig för uppdraget och ha 
nödvändiga kunskaper och erfarenheter.
Samordning av APL sker i samverkan med HR och Volvogymnasiet.”
En representant finns utsedd ifrån HR‐avdelning på respektive bolag. Dessa är länken i den operativa 
planeringen av APL och regelbunden kontakt sker för att säkerställa detaljerna i genomförandet tillsammans 
med den APL‐ansvarige på Volvogymnasiet.

 

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

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

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

Valet av handledare sker av de båda Volvobolagen där avtalet säger att ”Handledaren måste vara lämplig 
för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter.”
För att ytterligare stärka handledaren genomförs en obligatorisk utbildning i Volvogymnasiets regi. 

Utbildningen ger förutsättningar för handledaren i att:
‐ vara en förebild för företaget och utbildningen 
‐ samverka med utbildningsanordnare för planering av APL 
‐ ansvara för genomförandet av APL 
‐ stödja deltagaren och tillsammans med henne/honom anpassa och dokumentera lärandet på 
arbetsplatsen 
‐ vara en länk mellan företag, deltagare och utbildningsanordnare 
‐ förankra tanken med APL hos kollegorna 
‐ aktivt verka för en bra lärandemiljö på företaget 
‐ tillsammans med läraren följa upp och betygsätta deltagaren 
‐ medverka i uppföljning och utvärdering av APL‐perioden

Genom utvärderingen av APL‐perioden får Volvogymnasiet värdefull information angående handledarna i 
dialogen med HR‐representanten på respektive bolag.

 

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

I de kurser som innehåller någon form av APL ligger huvudansvaret alltid på en lärare ifrån Volvogymnasiet. 
Det medför att respektive kurs planeras, följs upp och betygsätts av den ansvarige läraren. Introduktion utförs 
inom ramen för undervisning på skolan och därigenom tar eleverna del av kursens centrala innehåll.

I planeringen ingår att samverka med Volvobolagen för att möjliggöra genomförandet av valda delar ur det 
centrala innehållet. I ett tidigt skede kontaktas handledare av den ansvarige läraren för att gå igenom 
upplägg och syfte. Därigenom sker också en dialog kring de specifika aktiviteter som kopplats till det centrala 
innehållet. Dessa aktiviteter fungerar som underlag vid de trepartssamtal som genomförs under kursens 
gång.

I samband med att kursen avslutas genomförs utvärdering där elever och handledare deltar. Detta ligger till 
grund för den utvärdering läraren genomför i syfte att utveckla APL‐perioden inför nästa omgång.  

 



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

Lägg till bilaga

 
 

12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

Ansökan görs under förutsättningen att nödvändiga beslut avseende överföring av skolverksamheten fattas 
inom sökanden/sökandens koncern och inom den nuvarande huvudmannen/den nuvarande huvudmannens 
koncern. Vid avsaknad av sådana nödvändiga beslut kommer ansökan att återkallas. 

 
 

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

Ansökan görs under förutsättningen att nödvändiga beslut avseende överföring av skolverksamheten fattas 
inom sökanden/sökandens koncern och inom den nuvarande huvudmannen/den nuvarande huvudmannens 
koncern. Efterfrågade dokument kompletteras därefter. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-06 
 
Ärendenummer 
2021/1 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
 
Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-06 
 
Ärendenummer 
2021/2 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
 
Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-07 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om val av mötesobservatörer samt 
sammanfattning av arbetsmiljön vid sammanträdet 
 
Ärendet 
Innan ärendena på dagordningen behandlas ska två mötesobservatörer utses. 
Vid sammanträdets slut lämnar mötesobservatörerna varsin muntlig 
redogörelse om sin helhetsbild av mötet ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
Vid sammanträdets slut får även varje mötesdeltagare möjlighet att lämna sin 
syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse XX och XX till 
mötesobservatörer samt att lägga informationen till handlingarna. 
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