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Lokalbehovsrapport 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Lokalbehovsrapport 2022 enligt 

kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen 

för kommunens lokalförsörjning. Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till 

nämnderna är nästa steg i processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan 

kommunen ta fram en lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022. 

Se Utbildningskontorets yttrande nedan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2021 

 Lokalbehovsrapport 2022 den 8 februari 2021 

Ärendet 

Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen 

för kommunens lokalförsörjning. Planeringen innebär att olika behov och 

önskemål om lokaler identifieras, prioriteras och värderas mot kommunens 

totala lokalanvändning, fysiska planering, verksamhetsplanering samt ekonomi 

och miljöstyrning. 

Målet med lokalresursplaneringen är i sin tur att uppnå en ändamålsenlig, 

effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och 

kvalitet hos kommunens verksamheter. 

Processen för kommunens lokalresursplanering innehåller tre steg: 

 Inventering av lokalbehov 

 Lokalbehovsrapport 

 Lokalförsörjningsplan 

Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till nämnderna är nästa steg i 

processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan kommunen ta fram en 

lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-03-29 UN 21/0110 

 

 

Se Utbildningskontorets yttrande nedan. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret bedömer att Lokalbehovsrapport 2022 fyller en viktig 

funktion i arbetet med att planera för framtida lokalbehov inom 

Utbildningsnämndens verksamheter. Lokalbehovsrapporten innehåller 

statistiska bedömningar och Utbildningskontoret anser att viktiga analyser 

genomförts.   

Berörda tjänstemän inom Utbildningskontoret har varit med och tagit fram 

information om nämndens lokaler, verksamheter och framtida behov kopplat 

till befolkningsprognos och kapacitet. Utbildningskontoret anser att det är ett 

betydelsefullt dokument som tagits fram.  

Utbildningskontoret bedömer att lokalbehovsrapporten fyller en viktig funktion 

i de kapacitetsanalyser som redovisas däri. Den ger en bild av olika scenarier i 

form av exempelvis nybyggnationer och framtida nyetableringar av fristående 

verksamheter eller avsaknaden av sådana. Dessa analyser är viktiga för att 

bedöma vilka beslut som Utbildningsnämnden framöver kommer att behöva 

fatta kring bland annat nybyggnationer eller avvecklingar av befintliga lokaler, 

exempelvis paviljonger.  

 

Barnperspektiv 

Barn och elever har rätt till verksamhet i ändamålsenliga lokaler inom 

Utbildningsnämndens ansvarsområde. Därför är det viktigt att det finns en 

lokalbehovsplanering som tar hänsyn till detta. 

 

 

 

Utbildningskontoret 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-03-29 UN 21/0110 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningskontoret 

 

 

Bilagor 

1. Lokalbehovsrapport 2022 

 

Beslut sänds till 

 Fastighetschef, kommunledningskontoret.  

 Kommunstyrelsen 
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Budgetunderlag 2022 med planering för 2023-
2024 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden lämnar underlag för budget år 2022 till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har upprättat underlag för budget 2022 utifrån Anvisningar 

för budget 2022-2024 samt i nära dialog med ledamöter i Utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2021 

 Underlag till budget 2022 

Ärendet 

Utbildningskontoret har upprättat underlag för budget 2022 utifrån Anvisningar 

för budget 2022-2024 samt i nära dialog med ledamöter i Utbildningsnämnden. 

Underlaget är en analys av verksamhetsår 2020 avseende ekonomiskt resultat 

samt hur väl nämnden har lyckats med tänkta mål. Underlaget beskriver även 

prioriterade insatser för 2021 

Den sista delen av underlaget beskriver nämndens prioriterade områden för 

åren 2022 – 2024 med fokus på det som ska göras. De insatser som ska 

genomföras från 2022 och framåt kommer att presenteras senare i den politiska 

processen. 

 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar, löne- och 

prisökningar samt prioriterade satsningar tillförs budgetramen för att öka 

kvaliteten i verksamheten.  
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1 Analys av nuläge 

Vad Fungerade bra 2020? 

Upplands-Bro kommun har en växande befolkning och antalet barn och ungdomar ökar 
i kommunen. Utmaningarna med att ge plats till alla barn och elever samt rekrytera 
pedagoger till verksamheterna är en del av vardagen i nämndens verksamheter. Andelen 
barn och elever som går i fristående verksamheter är relativt låg i Upplands-Bro 
kommun. Det beror delvis på att det inte finns så många friskolor som är etablerade i 
kommunen. Under 2020 beviljades dock såväl utökad verksamhet för etablerade 
enskilda huvudmän, som nya etableringar. Valfriheten kommer därmed att öka för 
kommunens invånare. Några av etableringarna planeras i Bro vilket är positivt då det 
kan bidra till att minska skolsegregationen/segregationen. 

Förskolan har generellt sett en mycket hög kvalitet. De kommunala förskolorna har 
under några år gjort insatser i hur man organiserar verksamheten för att få färre barn per 
grupp, kopplat till anknytningsteorin. Förskolorna arbetar idag i pedagogpar istället för 
traditionella avdelningar. Arbetet med att utveckla undervisningen i förskolan utifrån 
nyckelbeteenden har gett tydliga avtryck i undervisningen. Förskolan har även haft ett 
tydligt fokus på barnens lärmiljöer. De förskolelokaler som har haft lägst standard har 
tagits ur bruk och nya förskolor har byggts. 

Andelen elever som klarade kunskapskraven i skolår 6 var relativt bra och har haft en 
positiv trend. 

Andelen elever som var behöriga till ett nationellt gymnasieprogram ökade något, 
samtidigt minskade andelen elever som hade nått kunskapskraven i samtliga ämnen i 
skolår 9 och även det genomsnittliga meritvärdet sjönk. 

Under hösten 2020 startades två särskilda undervisningsgrupper, för att möta elever 
med särskilda behov. Vi ser att andelen elever med NPF (neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning) ökar. 

Utbildningsnämnden hade ett positivt budgetresultat 2020. Prognosarbetet under året 
kan dock förbättras då avvikelsen blev betydligt större än beräknat. 

 

Vad kan utvecklas och förbättras? 

Generellt sett har förskolan en verksamhet som håller mycket hög kvalitet. Arbetet med 
gruppstorlekar, lärmiljöer och undervisning har gett resultat. Dessvärre ser vi att 
andelen förskollärare minskar tydligt. Flera rektorer har medvetet minskat andelen 
förskollärare för att klara en budget i balans. Verksamheten behöver jobba aktivt med 
att effektivisera och minska övriga utgifter för att prioritera andelen förskollärare. Ett 
område som kan effektiviseras är andelen lediga platser kopplat till lokaler, med fokus 
på tillfälliga lokaler som kan avvecklas. Likvärdigheteten är en annan utmaning. Även 
om många förskolor håller en hög kvalitet så finns det förskolor som inte motsvarar de 
höga förväntningar som vi ska ha. 

Grundskolan har en stor utmaning när det gäller att erbjuda kommunens elever en 
likvärdig utbildning. Kommunens olika skolenheter har relativt olika 
förutsättningar/utmaningar när det gäller exempelvis andelen elever med utländsk 
bakgrund eller föräldrars utbildningsbakgrund. Insatser för att bryta skolsegregationen 
eller minska effekterna av segregationen bör prioriteras. Diskussionen hur man skapar 
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förutsättningar för att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag behöver lyftas. 
Målsättningen är att alla elever ska få den utbildning som de har rätt till utifrån egna 
tillgångar och behov. 

Andelen elever som genomför och klarar samtliga delprov på de nationella proven 
skolår tre (svenska, svenska som andra språk och matematik) är mycket låg i Upplands-
Bro kommun. I diagrammet nedan visas, elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%) 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan måste bli mer systematiserat, sammanhållet 
och tydligt på alla nivåer i styrkedjan från huvudman till klassrum och från klassrum till 
huvudman. Resurser behöver prioriteras där de gör som störst skillnad för kommunens 
barn och elever. Likvärdigheten behöver stärkas. Ett hållbart system för att fördela 
resurser så att barnen och eleverna kan ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas 
mot skolans mål är prioriterat. Organisation, resursfördelning och prioriteringar ska 
göras med fokus på de förändringar och effekter som gynnar kommunens barn och 
elever. 

Pandemin (Covid-19) som påverkade hela vårt samhälle under hela 2020 och 
vårterminen 2021 har naturligtvis även påverkat våra förskolor och skolor. Den 
utbildningsskuld som pandemin antas medföra behöver kartläggas och insatser behöver 
göras skyndsamt för att de negativa effekterna inte ska bli för omfattande. 

 

Vilka lärdomar kan vi ta med oss till kommande år? 

Det finns en tradition av att göra insatser i form av tillfälliga projekt med tidsbegränsade 
pengar. Fokus på den ordinarie resursfördelningen och den ordinarie verksamheten bör 
prioriteras. Skolans kompensatoriska uppdrag behöver omsättas i praktiken.  Det 
systematiska kvalitetsarbetet och effekter av vidtagna åtgärder måste följas upp på alla 
nivåer i styrkedjan. 

I verksamhetsplanen för 2021 är följande områden särskilt prioriterade. 

1. Kunskapsresultaten 
2. Trygghet, ordning och studiero 
3. Attraktiva läroplatser 
4. Barn- och elevplatser i fristående verksamheter 
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1.1 Goda exempel, internkontroll och inspirerande jämförelser 

Förbättringsområden som finns 

Utbudet av fristående förskolor och skolor är relativt begränsat i Upplands-Bro 
kommun, vilket begränsar valmöjligheten. 

Grundskolan behöver arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger avtryck i den 
undervisning som eleverna får. Alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare 
måste ha goda underlag och analyser som leder till insatser och förändringar som 
eleverna märker och har nytta av. 

Upplands-Bro kommun behöver se över hur resurserna fördelas, så att förskolan och 
skolan kan klara av sitt kompensatoriska uppdrag, vilket bidrar till en ökad likvärdighet. 

Förskolan och skolan ska tillsammans med vårdnadshavare ge goda förutsättningar för 
att barnet/eleven ska utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Trygghet, studiero och 
höga förväntningar är därför prioriterade områden. 

 

Vilka organisationer lyckas bäst inom respektive område 

När det gäller samarbete, rutiner och erfarenhet av att jobba med fristående 
skolhuvudmän, så är det många kommuner som har större erfarenhet än Upplands-Bro 
kommun. En kommun som har lång erfarenhet och som sticker ut i sin hantering av 
friskolor är Nacka kommun. Fristående skolhuvudmän lyfter ofta fram Nacka som ett 
gott exempel. 

Österåkers kommun har nyligen gjort en genomlysning och utredning där de jämfört 
olika resursfördelningssystem i Storstockholm. SKR har även tagit fram en 
kunskapsöversikt med olika exempel. 

SIQ (Swedish Institute for Quality) har en rad goda exempel på framgångsrik och 
systematisk kvalitetsutveckling. De delar årligen ut pris till skolor som har lyckats med 
sitt systematiska kvalitetsarbete. SKR (Sveriges kommuner och regioner) och 
Skolverket har mycket goda exempel på systematiskt kvalitetsarbete. 
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2 Budget 2022 - 2024 – fokus på det som ska 
göras 

 

De insatser som ska genomföras från 2022 och framåt kommer att presenteras under 
följande rubriker. Innehållet kommer att presenteras senare i den politiska processen. 

 Bättre resultat och service 

 Samarbete och helhetssyn 

 Prioriteringar och omfördelningar 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 

Förslag till beslut 

 

1. Utbildningsnämnden fördelar 2 552 850 kronor i enlighet med beslut i 

Kommunfullmäktige den 31 mars 2021 § 35.  

2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontorets Utbildningschef i 

uppdrag att fördela det statliga stödet till skolor med elever 

folkbokförda i Upplands-Bro kommun.   

3. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontorets Utbildningschef i 

uppdrag att, till de skolor som kommunen är huvudman för, fördela det 

statliga stödet där det gör störst skillnad utifrån pandemins påverkan.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021 § 35 att medlen ska tillfalla 

utbildningsnämnden om 2 552 850 kronor. Beräkningen grundas i en 

fördelning med cirka 667 kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i 

grundskola och gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 

Ärendet 

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i 

Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av 

statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn 

och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till 

3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en 

under juni 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021 § 35 att medlen ska tillfalla 

utbildningsnämnden om 2 552 850 kronor. Beräkningen grundas i en 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-03-24 UN 21/0108 

 

 

fördelning med cirka 667 kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i 

grundskola och gymnasieskola. 

Barnperspektiv 

Föreliggande pandemi har en stark påverkan på vårt samhälle. Genom olika 

åtgärder i skolan för att minska smittspridningen i samhället har många barn 

och unga ställts inför stora utmaningar med förändrade undervisningsformer 

m.m. Statsbidraget syftar till användas inom skolväsendet för att säkerställa att 

barn och elever får den undervisning de har rätt till, trots pandemin.  

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

  

 

 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 37 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

§ 44  Fördelning av statsbidraget tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 

 Dnr KS 21/0163 

Beslut 

1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd 

till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasie- 

och arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden. 

2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till 

gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till 

utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i 

Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av 

statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn 

och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till 

3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en 

under juni 2021. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska tillfalla gymnasie- och 

arbetslivsnämnden med 812 029 kronor och 2 552 850 kronor till 

utbildningsnämnden. Beräkningen grundas i en fördelning med cirka 667 

kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i grundskola och gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd 

till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasie- 

och arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden. 

2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till 

gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till 

utbildningsnämnden.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 38 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Paul Gustafsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Utbildningschef 

 Utbildningsnämnden  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

   

Utbildningskontoret 

   

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2021-03-17 UN 21/0104  

Utbildningsnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Utredning om besparingar i skolskjutsen 2021 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning och tackar för 

informationen. 

Sammanfattning 

I samband med att budgeten för 2021 beslutades gav Utbildningsnämnden 

Utbildningskontoret i uppdrag att spara in en miljon kronor i kostnader för 

skolskjuts. Utbildningskontorets utredare har utrett frågan och kommit fram till 

följande förslag på åtgärder: 

 Gradvis och med hänsyn till kommunens befintliga avtal med externa 

skolskjutsleverantörer förlägga utförandet av fler turer i egen regi.  

 Se över kommunens mervärden i skolskjutsverksamheten. 

Utredningen utgör inte ett förslag till beslut utan är istället en redogörelse av 

förutsättningarna att göra den besparing nämnden efterfrågar. I detta ingår en 

bakgrundsbeskrivning av tidigare införda åtgärder, en bild av nuläget samt 

förslag på framtida åtgärder.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2021 

 Utredning om besparingar i skolskjutsen  

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteteten i 

skolskjutsverksamheten. Här ingår att tilldelade budgetmedel används effektivt 

och till relevanta insatser. Alla beslut om skolskjuts ska fattas utifrån gällande 

regelverk för att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet i verksamheten.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-03-17 UN 21/0104 

 

 

 

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall   

Utbildningschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Utredning om besparingar i skolskjutsen 2021 
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1 Besparingar i 
skolskjutsen 

 

I samband med att budgeten för 2021 beslutades gav Utbildningsnämnden 

Utbildningskontoret i uppdrag att spara in en miljon kronor i kostnader för 

skolskjuts.  

Utbildningskontorets utredare har utrett frågan och kommit fram till följande 

förslag på åtgärder. 

• Gradvis och med hänsyn till kommunens befintliga avtal med externa 

skolskjutsleverantörer förlägga utförandet av fler turer i egen regi.  

• Se över kommunens mervärden i skolskjutsverksamheten. 

Utredningen är inte ett förslag till beslut utan istället en redogörelse av 

förutsättningarna att göra den besparing nämnden efterfrågar. 

2. Bakgrund och tillbakablick 

Med skolskjuts avses kostnadsfri resa mellan plats i anslutning till hem1 och 

skola av elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

Kommuners skyldighet att anordna skolskjuts regleras i skollagen. Upplands-

Bro kommun har därtill upprättat särskilda riktlinjer för skolskjuts. Skolskjuts i 

Upplands-Bro kommun utförs antingen genom skolbuss, kollektivtrafik (SL-

kort) eller skolbil (taxi) och prioriteras enligt skriven ordning. Skolbil beviljas 

 

1 Inom skolskjutsverksamheten är ett hem elevens folkbokföringsadress och en annan 

bostadsadress där eleven har en folkbokförd vårdnadshavare eller förälder. Med ett hem 

likställs ett jourhem eller korttidshem som är belägna inom kommunen. 
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Antalet beviljade beslut med skolbil läsåret 2020/2021 har minskat med mer än 

50 %, jämfört med läsåret 2019/2020.  Samtidigt har antalet beviljade beslut 

med skolbuss ökat successivt från läsåret 2018/2019. 

Skolskjuts med skolbil utgör idag 15 % av alla skolskjutsturer i kommunen, 

vilket är en signifikant minskning från tidigare läsår. 

3. Utbildningskontorets utredning  

Utbildningskontorets utredare har under vintern 2021 utrett möjligheten att 

göra ytterligare besparingar i skolskjutsen. En genomlysning av elevunderlaget 

har genomförts för att utröna vilka elever som typiskt sett beviljas skolskjuts, 

vilket färdmedel som beviljas och på vilka grunder. Intervjuer har utförts med 

Kontaktcenter samt med utredare på resursteamet som är medbeslutsfattare för 

elever med särskilda behov.  

Avtalen med kommunens externa skolskjutsskolsleverantörer har granskats och 

samtal har förts med transportenheten om en framtida utökning av turer som 

körs i egen regi.  

Omvärldsbevakning har även genomförts hos kommuner som liksom 

Upplands-Bro är kranskommuner till Stockholm med utpräglad landsbygd. 

Utbildningskontorets utredare har både ställt riktade frågor och gjort en 

genomlysning av kommunernas riktlinjer för skolskjuts. 

3.1 Skolbil är stötestenen 

Då skolskjuts med skolbil (taxi) är den enskilda faktor som medför de största 

kostnaderna inom skolskjutsverksamheten ser Utbildningskontorets utredare 

det som prioriterat att minska antalet turer som utförs med skolbil. Detta kan 

ske på två sätt, 1) Genom samåkning 2) Genom att öka antalet turer som utförs 

med skolbuss och i egen regi. 

3.1.1 Samåkning 

Under det senaste året har Utbildningskontoret ställt stora krav vad gäller 

samåkning. Utöver att väntetiden efter skoldagens slut utökades i samband med 
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revideringen av riktlinjerna i maj 2019, har handläggningen blivit mindre 

generös. Kontaktcenter som handlägger merparten av alla skolskjutsbeslut 

vittnar om att man numera alltid yrkar på samåkning i beställningar hos 

taxibolaget. Eventuella undantag kräver en grundlig motivering.  

Samåkning är dock inte alltid möjlig med utgångspunkt i barnets bästa. Ibland 

medges ensamåkning för att väntetiden om 45 minuter inte ska överskridas. 

Nästan alla elever som åker skolbil har särskilda behov vilket ibland medför 

krav på ensamåkning. Det förs likväl alltid en diskussion med vårdnadshavare 

och skola om varje elevs förutsättningar och utsikter för samåkning. Skolbil 

kan ibland beviljas för begränsade perioder med villkoret att skolbuss sätts in 

påföljande termin, eller liknande. 

Utbildningskontorets utredare finner att mycket har gjorts på detta område och 

ser inga möjligheter att göra ytterligare besparingar på sikt. 

3.1.2 Turer med skolbuss  

Turer som utförs med skolbuss har successivt ökat de senaste åren. Från att 

tidigare endast ha omfattat turerna i Bro, utförs idag merparten av turerna i 

Kungsängen med skolbuss. Inför läsåret 2020/2021 tog Håbobuss exempelvis 

över turerna till Ekhammar grundsärskola.  

Merparten av alla skolskjutsbeslut fattas på våren inför det kommande läsåret. 

Då bestäms också det huvudsakliga färdmedlet för respektive tur. 

Utbildningskontorets utredare känner tillförsikt med att det görs en ordentlig 

genomlysning av elevunderlaget inför varje läsår för att avgöra vilket 

färdmedel som är mest kostnadseffektivt.  

3.1.3 Turer i egen regi 

Våren 2020 startades ett pilotprojekt där transportenheten på uppdrag av 

Utbildningskontoret tog över utförandet av vissa av turerna för skolskjuts, som 

tidigare utförts av Sverigetaxi. Utbildningskontorets utredare ser flera fördelar 

med att bedriva skolskjuts i egen regi, vad gäller exempelvis trygghet och 

tillgänglighet. Järfälla kommun är ett gott exempel. I slutet av 2020 kunde 
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Utbildningskontoret konstatera att projektet har besparat kommunen lite drygt 

en miljon kronor i taxikostnader under året som gått.  

Utbildningskontorets utredare ser att det finns goda möjligheter till ytterligare 

besparingar genom att förlägga fler turer i egen regi. Innan så sker behöver 

frågan prövas om det är förenligt med kommunens befintliga avtal med de 

externa skolskjutsleverantörerna, Sverigetaxi och Håbobuss. Dessa avtal löper 

till och med 31 juli 2022.  

3.2 Mervärden  

En fråga som uppmärksammats under utredningen är kommunens så kallade 

mervärden i skolskjutsverksamheten. Ett mervärde definieras här som ett 

särskilt villkor eller ett undantag som kommunen upprättat utöver kraven i 

lagstiftningen.  

Enligt skollagen2 ska kommunen erbjuda skolskjuts mellan hemmet och den 

skola som kommunen har placerat eleven i om sådan skjuts behövs med hänsyn 

till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller om någon 

annan särskild omständighet anses föreligga. Skolskjuts kan, i enlighet med 

skollagen, beviljas även till annan skola än den som kommunen skulle ha 

placerat eleven i under förutsättning att sådan skjuts inte medför ekonomiska 

eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Skolskjuts enligt skollagen 

gäller endast i anslutning till skoldagens början och slut, under läsårets 

skoldagar.  Någon lagstadgad rätt till skolskjuts finns därmed inte till och från 

fritidsverksamhet eller under skollov.  

Utbildningskontorets utredare ser att det gjorts flera åtstramningar i regelverket 

och handläggningsförfarandet för skolskjutsen i kommunen under de senaste 

åren. Tidigare beviljades grundsärskolans elever skolskjuts under skolloven, 

något som rationaliserades bort i samband med revideringen av riktlinjerna i 

 

2 9 kap. 15 b-c §§, 21 a § 10 kap. 32-33 §§, 40 § 11 kap. 31-32 §§, 39 § samt 18 kap. 30-31 §§, 

35 § skollagen reglerar kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts.   
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december 2019. I samma veva gjordes en revidering av avståndsgränserna så 

att de nu bättre motsvarar andra kommuners regelverk kring avstånd.   

Detta var förhållandevis små åtgärder som troligtvis gör stora skillnader för 

kostnaderna på sikt. Vid mer ingripande åtgärder behöver det göras en risk och 

konsekvensanalys, där för- och nackdelar vägs mot varandra.  

Utbildningskontorets utredare har gjort en övergripande konsekvensanalys för 

de mervärden som återstår i skolskjutsverksamheten. Om bedömningen är att 

mervärdena ska finnas kvar, är det en stark rekommendation att de förs in i 

Utbildningskontorets riktlinjer för skolskjuts.  

3.2.1 Skolskjuts till och från fritidshem eller korttidstillsyn  

 

Mervärde 

I Upplands Bro kommun kan elever i grundsärskola och gymnasiesärskola 

beviljas skolskjuts mellan hem och fritidshem eller korttidstillsyn, förutsatt att 

övriga krav för skolskjuts är uppfyllda.  

 

Elever i förskoleklass och grundskola kan, i särskilda fall, beviljas skolskjuts 

mellan hem och fritidshem, förutsatt att övriga krav för skolskjuts är uppfyllda. 

Ett särskilt fall kan vara att fritidshemmet erbjuder särskilda stödinsatser som 

inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Bakgrund 

För elever med särskilda behov görs en bedömning av rätten till skolskjuts i 

samverkan med resursteamet. Detta rör i huvudsak elever i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan samt elever som ansöker om skolskjuts på grund av 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Ett senare 

tillägg är elever som blivit placerade i kommungemensam undervisningsgrupp 

i någon av kommunens verksamheter.  

 

För vissa av dessa elever kan skolskjuts även beviljas till och från fritidshem 

och/eller korttidstillsyn. Bedömningen görs individuellt i varje enskilt fall. 

Beslut tas med hänsyn till barnets bästa.  



10 Utredning om besparingar i skolskjutsen 2021 - UN 21/0104-1 Utredning om besparingar i skolskjutsen 2021 : Utredning om besparingar i skolskjutsen

  

 
 

Sid 10 av 13 
 

 

Konsekvensanalys  

Kommunens skyldighet att erbjuda skolskjuts innefattar två resor, en i 

anslutning till skoldagens början och en i anslutning till skoldagens slut. Att 

vissa elever beviljas skolskjuts i anslutning till fritidshem eller korttidstillsyn 

utgör i sig ingen merkostnad för kommunen, förutsatt att det inte medför hinder 

för samåkning.  

 

Utbildningskontorets utredare bedömer att det kan förekomma enstaka fall där 

samåkning förhindras till följd av att vissa elever reser i anslutning till 

fritidshemmet eller korttidstillsynen istället för i anslutning till skoldagens 

början och slut. Detta innebär i sin tur risk för merkostnader. Denna risk bör 

ställas i relation till konsekvenserna av att neka elever skolskjuts i anslutning 

till fritidshemmet eller korttidstillsynen, där bedömningen görs att det finns ett 

sådant behov utifrån barnets bästa.  

3.2.2 Skolskjuts till och från barnomsorg på obekväm tid  

 

Mervärde 

I Upplands Bro kommun kan skolbarn som har barnomsorg på obekväm tid, 

om det behövs, beviljas skolskjuts mellan barnomsorg och skola.3 

 

Bakgrund 

Omsorg på obekväm tid (ob-omsorg) bedrivs i kommunal regi på 

Ekhammarsskolans förskola. Enligt ett nämndbeslut är skolbarn vid behov 

berättigade skolskjuts mellan skolan och ob-omsorgen. I dagsläget är det fem 

grundskoleelever som åker skolskjuts mellan skolan och ob-omsorgen.  

 

Konsekvensanalys 

 

3 Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun, 

UN 19/0629. 
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Utbildningskontorets utredare bedömer att resorna till och från ob-omsorgen 

medför relativt små kostnader för skolskjutsverksamheten i stort. Dels berör 

det få barn, dels är resorna ofta korta. Även här behöver risken för 

merkostnader ställas i relation till elevernas behov utifrån barnets bästa. 

3.2.3 Skolskjuts till självvalda skolor utanför kommunen 

 

Mervärde 

I Upplands Bro kommun kan en elev som efter egen önskan tas emot i en 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola i annan 

kommun, i särskilda fall, beviljas skolskjuts mellan elevens hem och skola om 

kommunen bedömer att eleven inte kan erhålla fullgod skolgång i kommunens 

skolor. Bedömningen av om det är ett särskilt fall och om eleven inte kan 

erhålla fullgod skolgång i kommunens skolor, ska göras utifrån en 

helhetsbedömning i det enskilda fallet. 

 

Bakgrund 

Detta mervärde är ett arv från tiden när resursteamet anvisade elever till skolor 

utanför kommunen, i fall där det krävdes en anpassad undervisning som inte 

kunde erbjudas i den egna verksamheten. Skolskjuts på kommunens bekostnad 

ansågs som ett naturligt led i att tillgodose elevernas tillgång till en fullgod 

skolgång.  

 

Beslut om skolskjuts för elever till självvalda skolor utanför kommunen fattas 

av Verksamhetschef skola i samråd med rektor på elevens tidigare skola. I 

dagsläget finns merparten av eleverna på Helleborusskolan i Täby och 

Brageskolan i Sollentuna. 

 

Målet har varit att fasa ut dessa elever, det vill säga att inte bevilja nya elever 

skolskjuts till skolor utanför kommunen, i takt med att det startas 

kommungemensamma grupper i kommunens egna verksamheter. 

 

Konsekvensanalys 
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Frågan om när elever som gjort fritt skolval ska vara berättigade till skolskjuts 

är komplicerad. I flera kommuner har den lett till rättsliga processer. Det 

viktigaste är att kommunen är konsekvent i sina bedömningar, så att 

hanteringen inte strider mot likställighetsprincipen (kommunallagen 2 kap 3 §).  

 

Utbildningskontorets utredare ser att det förvisso skulle innebära minskade 

kostnader i skolskjutsen på sikt att hädanefter hänvisa elever med behov av 

anpassad undervisning, till kommunens egna verksamheter. Frågan behöver 

dock prövas ifall det är förenligt med likställighetsprincipen. Ett alternativ är 

att upphöra med att bevilja skolskjuts för alla elever som går på skolor utanför 

kommunen, oavsett tidigare historik i skolskjutsverksamheten. Detta förutsätter 

att det finns möjlighet att ta emot eleverna i kommunens egna verksamheter, en 

fråga som i så fall behöver utredas vidare. 

3.2.4 Hur gör andra kommuner?  

I diskussionen kring mervärden är det relevant att titta på hur andra kommuner 

gör. Det finns både likheter och skillnader i hur olika kommuner hanterar 

frågor om skolskjuts. Vissa följer skollagen bokstavstroget, andra har anpassat 

sitt regelverk och medger liksom Upplands-Bro kommun undantag utöver 

lagstiftningen.  

En av de tillfrågade kommunerna beviljar skolskjuts till och från fritidshemmet 

för elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och även elever som fått plats i 

kommungemensam lärstudio under skoldagar. I en annan kommun gör man 

undantag från skollagen när en elev utsätts för kränkning eller mobbning. 

Eleven kan i dessa fall placeras i en annan skola än den från början tilltänkta 

och bli berättigad till skolskjuts.  

Hos flera av de tillfrågade kommunerna kan skolskjuts beviljas till skola efter 

fritt val när eleven har särskilda behov som inte kan tillgodoses i den egna 

verksamheten. Detta förfarande benämns på olika sätt men motsvarar i stora 

drag Upplands-Bro kommuns hantering av elever som går i självvalda skolor 

utanför kommunen.  
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En annan kommun försöker på ett principiellt plan undvika att bevilja all form 

av ersättning eller bidrag som det saknas stöd för i lag eller förordning.  

Sammanfattningsvis finns flera exempel där kommuner upprättar egna regler i 

skolskjutsen, som utgör mervärden i förhållande till lagstiftningen. Upplands-

Bro kommun sticker inte ut i detta avseende. Det viktiga är att det finns en 

samsyn och transparens kring mervärden, för att bibehålla rättssäkerhet och 

likvärdighet i verksamheten.  
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Avetablering paviljonger, Ekhammars förskola 

Förslag till beslut 

 Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag om att 

avetablera förskolan Ekhammars paviljonger.  

 Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag om att säga 

upp avtalet avseende paviljongerna som löper till och med utgången av 

år 2021. 

Sammanfattning 

På grund av uppkommen brist på förskoleplatser i Kungsängen uppfördes i 

augusti 2016 en tillfällig förskola av paviljongmodell. 

När förskolan Ringblomman nu byggts på Ringvägen så finns istället ett 

överskott av förskoleplatser och en avetablering av Ekhammars förskola är 

aktuell. Avtalet avseende paviljongerna löper till och med 2021-12-31 och 

behöver sägas upp senast 6 månader i förväg för att inte förlängas ytterligare 

ett år. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2021 

Ärendet 

På grund av uppkommen brist på förskoleplatser i Kungsängen uppfördes i 

augusti 2016 en tillfällig förskola av paviljongmodell. Bristen berodde dels på 

att förskolan Blåsippan rivits och det sker en hel del inflytt till kommundelen. 

Två månader efter uppförandet var förskolan fullbelagd. 

Enligt detaljplan skulle både Tibbleängen och Korsängen bebyggas med 

bostäder och platsen för den Ekhammars förskola ansågs lämplig. Därför 

anlades en förskolgård som håller standard för en framtida permanent förskola 

på platsen. 

När förskolan Ringblomman nu byggts på Ringvägen så finns istället ett 

överskott av förskoleplatser och en avetablering av Ekhammars förskola är 

aktuell. 
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Idag går 83 barn på Ekhammars förskola och 37 barn på Ringblomman. 

Ringblommans kapacitet är 120 barn och således kan samtliga barn som idag 

går på Ekhammars förskola erbjudas plats på Ringblomman. Man bör dock ta i 

beaktande att antalet lediga platser på de kommunala förskolorna i Kungsängen 

är lågt med en risk för brist på platser inom kommunal verksamhet som följd. 

Däremot finns, i dagsläget, god platstillgång på de fristående förskolorna i 

området.  

Om planerat bostadsbyggande i området blir av kan det uppföras en permanent 

förskola i anslutning till gården. 

 

Barnperspektiv 

De barn som idag har sin placering på Ekhammars förskola kommer att kunna 

erbjudas plats på den nybyggda Ringblommans förskola. 

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

  

 

 

 

  

  

 

Beslut sänds till 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 



       Familjedaghemmet Mandelblommorna, C-företaget - UN 21/0035-3 Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg, Familjedaghemmet Mandelblommorna, C-företaget : Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg, Familjedaghemmet Mandelblommorna, C-företaget

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

   

Utbildningskontoret 

   

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2021-03-08 UN 21/0035  

Utbildningsnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg, 
Familjedaghemmet Mandelblommorna, C-
företaget 

Förslag till beslut 

Utbildningskontoret ger C-företaget rätt till bidrag för att driva den 

pedagogiska omsorgen Familjedaghemmet Mandelblommorna. Beslutet om 

rätt till bidrag gäller från den 1 augusti 2021 och avser upp till 12 barn.  

Sammanfattning 

C-företaget ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska omsorgen 

Familjedaghemmet Mandelblommorna på   

Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand, 

Josefin Almberg, Ann-Louise Rantanen, barnomsorgshandläggare Louise 

Assarsson samt controller Peter Ottosson.  

Utbildningskontoret bedömer att C-företaget uppfyller de krav som 

kommunen, med stöd av skollagens 25 kap, ställer för att få rätt till bidrag för 

pedagogisk omsorg.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021 

 Samtal med C-företaget tillsammans med pedagoger 25 februari 2021 

 Ansökan om rätt till bidrag den 18 januari 2021 

Ärendet 

C-företaget ansöker om rätt till bidrag för den pedagogiska omsorgen 

Familjedaghemmet Mandelblommorna. Verksamheten kommer att bedrivas av 

två pedagoger som är anställda hos C-företaget, i en av pedagogernas hem. 

Hemmet är  

Verksamheten kommer att bedrivas i hela huset med undantag av ett privat 

sovrum på övervåningen.  

Pedagogerna heter  och och är i dagsläget båda 

anställda . Planen är att pedagogerna avslutar sina 

tjänster på  för att starta upp sin verksamhet från augusti 2021.  
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Utbildningskontorets utredare besökte  i hennes hem den 9 mars 

2021. Lokalerna bedöms ändamålsenliga och pedagogerna bedöms ha goda 

förutsättningar att bedriva pedagogisk omsorg i privat regi.  

Utbildningskontoret har träffat C-företaget tillsammans med pedagogerna för 

en digital intervju. C-företaget står som huvudman för ett flertal förskolor och 

verksamheter för pedagogisk omsorg i flera delar av Sverige, framför allt i 

Uppsala och Stockholmsområdet. Företaget har en väl utarbetad rutin kring sin 

anställningsprocess och sitt huvudmannaansvar. De har planer och stödmaterial 

samt personal som hjälper verksamheterna att fullfölja sitt uppdrag i enlighet 

med skollagen och förskolans läroplan.  

C-företaget har som huvudman uppvisat registerutdrag för F-skatt samt en 

ekonomisk kalkyl för det första verksamhetsåret. Utdrag ur belastningsregistret 

för de båda pedagogerna har uppvisats för C-företaget samt för 

Utbildningskontorets utredare. 

I ansökan anges att C-företaget vill administrera egen kö till platserna i 

verksamheten. Efter samtal med Utbildningskontorets utredare har de istället 

beslutat sig för att ingå i kommunens gemensamma kö.  

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa. En välfungerande 

pedagogisk omsorg är en verksamhet som främjar barns utveckling och 

lärande.  

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om rätt till bidrag den 18 januari 2021 

Beslut sänds till 

 C-företaget, Geijersgatan 34, 752 26 Uppsala 
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Svar på remiss till Skolinspektionen angående 
Raoul Wallenbergskolorna AB ansökan om 
nyetablering av grundskola i Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar på remiss som sitt eget 

och överlämnar det till Skolinspektionen.  

Sammanfattning 

Raoul Wallenbergskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, fritidshem och 

grundskola vid Raoul Wallenbergskolan Upplands-Bro i Upplands-Bro kommun 

fr.o.m. läsåret 2022/23.  

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag 

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

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Se Utbildningskontorets yttrande nedan.  

Beslutsunderlag 

 Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Raoul 

Wallenbergskolorna AB den 5 februari 2021 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2021 

Ärendet 

Raoul Wallenbergskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, fritidshem och 

grundskola vid Raoul Wallenbergskolan Upplands-Bro i Upplands-Bro kommun 

fr.o.m. läsåret 2022/23.  

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag 

för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
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utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Utbildningskontorets yttrande 

Upplands-Bro kommun är bebyggt på ett sådant sätt att kommunen har två tätorter, 

Bro och Kungsängen. Remiss-svaret avser en ansökan om fristående skola i ett 

relativt nybyggt område, Norrboda, i Kungsängen. I dagsläget finns ingen 

kommunal skola planerad i området, de barn som bor där går vanligtvis i de övriga 

kommunala skolorna i Kungsängen.  

Ekonomiska konsekvenser 

För Upplands-Bro kommuns del ser Utbildningskontoret inte att etableringen 

medför några stora ekonomiska konsekvenser eftersom en fristående aktör uppbär 

samma ekonomiska ersättning per elev som den kommunala huvudmannen får. 

Etableringsfasen av en ny skola kan medföra merkostnader, särskilt i de fall där 

man inte, från uppstart, har möjlighet att fylla upp skolan till kapacitet. Detta är 

dock en ekonomisk risk eller konsekvens som den fristående huvudmannen tar i 

det här fallet.  

En möjlig ekonomisk konsekvens vid en nyetablering kan få till följd att de 

kommunala skolornas elevunderlag minskar. Eftersom elevunderlaget i 

Norrbodaområdet är utspritt på flera skolor idag är det svårt att se konsekvenser på 

skolnivå för de kommunala skolorna innan skolan tagit emot elever.  

Vad som sannolikt kommer synas är att kostnader för skolskjuts för elever i 

området kommer att minska om etableringen genomförs. Det på grund av att flera 

elever har behov av skolskjuts där idag.  

Organisatoriska konsekvenser 

Då den tilltänkta skolan ligger i ett relativt nybyggt område som, i dagsläget, 

saknar både kommunal och fristående skola är det svårt att förutsäga 

organisatoriska konsekvenser för Upplands-Bro kommun. Utbildningskontoret ser 

dock positivt på att en skola startas i området då det skulle innebära en kortare 

skolväg för de som bor i området och som väljer att skolplacera sina barn där. Vad 

som händer när den eventuella nybyggda skolan står färdig är svårt att förutse men 

sannolikt kommer boende i området att vilja ha sina barn på en skola närmare 

hemmet och då vilja byta till den nya skolan. Detta kommer i så fall få till följd att 

de kommunala skolornas elevunderlag minskar.  

De barn som bor där idag går redan i kommunal skola. Utbildningskontoret 

kommer med all sannolikhet få ett minskat elevunderlag till följd av den eventuella 

etableringen, vilket kommer innebära förändringar i klass-storlek, borttag av 

tillfälliga lokaler inom kommunala verksamheter samt personalförändringar bland 

annat.  
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Pedagogiska konsekvenser 

Raoul Wallenbergskolorna AB liksom alla andra huvudmän inom utbildning, 

förväntas följa både skollag och läroplan. Eftersom ett eventuellt godkännande 

lämnas av Skolinspektionen och därmed även tillsynsansvaret finns där så ser inte 

Utbildningskontoret anledning att kommentera pedagogiska konsekvenser för 

elever som kan komma att gå där.  

Det finns, i dagsläget, inte några planer på att etablera en kommunal skola i det 

nybyggda området, så för de vårdnadshavare som vill välja ett kommunalt 

alternativ för sina barns skolgång så kommer kommunen att hänvisa till befintliga 

skolor. 

 

Barnperspektiv 

Barn har rätt att gå på en skola nära hemmet. Gärna en skola där de går 

tillsammans med kamrater som de kan leka med och umgås med även på fritiden. 

Att det etableras en skola i området är positivt ur barnets perspektiv. För barnet 

skall det inte vara någon avgörande skillnad på om skolan drivs av en fristående 

eller en kommunal huvudman. 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

Bilagor 

1. Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Raoul 

Wallenbergskolorna AB den 5 februari 2021 

2. Befolkningsprognos och elevunderlag för Upplands-Bro kommun 

3. Skolkarta Upplands-Bro kommun 

4. Barn och elever i Norrbodaområdet den 19 mars 2021 

Beslut sänds till 

 Skolinspektionen 

 



                          ående Raoul Wallenbergskolorna AB ansökan om nyetablering av grundskola i Upplands-Bro kommun : Remiss -  Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem, dnr 2021:663

From: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se> 
Sent: den 5 februari 2021 15:49 
To: Kommun 
Cc: p  
Subject: Remiss dnr 2021:663 Ansökan om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem, 
Årskurser: Förskoleklass, Åk 1-9, Raoul Wallenbergskolan Upplands Bro i 
Upplands-Bro kommun, Raoul Wallenbergskolorna AB 

Attachments: Ansökan SI 2021-663.pdf 
 

Remiss från Skolinspektionen  

Raoul Wallenbergskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Raoul Wallenbergskolan Upplands Bro i Upplands Bro 
kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan 
utan bilagor bifogas.  
Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 
etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå 
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid 
start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 6- 15 år) av elever i kommunen. Prognosen 

ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, fritidshem och 

grundskolor i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående 

respektive kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i 

varje skola framgå. 

3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021.  
E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  
Vänligen ange ansökans diarienummer SI 2021:663 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med 
aktuell ansökans diarienummer.  
 

 

På Skolinspektionens vägnar 
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_________________________________________ 
  

 
Utredare 
Tillståndsenheten 
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Lägg till bilaga

 
 

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

 

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

Kontaktperson

E‐postadress

Telefon arbetet

Mobil

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

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

 

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.

 

2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9
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2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 52 52 26 0 52 26 0 60 30 0 298

Läsår 2 52 52 52 26 52 52 26 60 60 30 462

Läsår 3 52 52 52 52 52 52 52 60 60 60 544

Fullt
utbyggd
verksamhet

52 52 52 52 52 52 52 60 60 60 544

 

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 161 F‐6

Läsår 2 247 F‐6

Läsår 3 286 F‐6

Fullt utbyggd verksamhet 286 F‐6

   
 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
2025/26

   
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs 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 årskurs
‐  hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

RWS Upplands Bro kommer sannolikt att vara belägen relativt centralt i kommunen i en nybyggd grundskola 
med fritidshem i Norrbodaområdet, som är en framväxande ny kommundel. Novus har på vårt uppdrag 
genomfört en intresseundersökning bland vårdnadshavare till barn i de aktuella åldrarna enligt bilagt 
dokument (bilaga 2.5). Av undersökningen framgår att i genomsnitt 65% av de tillfrågade svarat ja på 
frågan om de kan tänka sig att välja Raoul Wallenbergskolan Upplands Bro om de fick möjlighet till detta. 
Övriga, d v s 35% svarade nej. De tillfrågade hade alltså enbart två svarsalternativ, d v s ett ja och ett nej. 
305 intervjuer genomfördes. 67% av vårdnadshavarna till lågstadieelever (födda 2013‐2016) svarade ja, 
72% till mellanstadieelever (födda 2010‐2012) och 59% till högstadieelever. 70 av vårdnadshavarna 
vägrade uppge barnens ålder och bland dem svarade 63% ja.  
I varje årskull uppgår populationen till 400‐540 personer (högre i de lägre åldrarna). Detta betyder att 260‐
350 elever i varje årskull kan tänka sig att välja RWS Upplands Bro om de ges möjlighet till detta. Budgeten 
baseras på 52 elever per årskurs i låg‐ och mellanstadiet och 60 elever i högstadiet. 
Vi menar att vi mot denna bakgrund har visat att det finns ett tillräckligt stort riktat intresse för RWS 
Upplands Bro för att den ska kunna bedrivas på ett stabilt och uthålligt sätt.

Lägg till bilaga

   
 

2.6 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
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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.

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 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 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.

I bilagd budget redovisar vi intäkter och kostnader som är relaterade till övriga delar av denna ansökan, som 
exempelvis elevantal och personal. Intäkterna baseras på gällande skolpeng och fritidspeng för 2020 samt 
med en uppräkning med 1,0% årligen. Kostnadernas fördelning på olika poster baseras på verklighet och 
erfarenheter i våra befintliga skolverksamheter, samt på de jämförelsetal som Skolverket redovisar i sin årliga 
kostnadsrapport. Vi följer i det stora hela riksnormen. Med den bemanning och de resurser vi redovisat i 
budgeten kommer vi kunna leverera enligt de riktlinjer och ambitioner som gäller för svensk skola. Vi har 
verifierat att vi har förmågan att göra detta genom resultatet av de inspektioner som genomförts av 
Skolinspektionen på våra nuvarande fem grundskolor och hos huvudman. Vi har idag inga brister i någon av 
våra verksamheter enligt Skolinspektionens bedömning. Vi driver och följer goda studieresultat och kvalitativ 
utveckling mycket noggrant med hjälp av det system för det systematiska kvalitetsarbetet som vi etablerat 
inom RWS, och som vi beskriver under avsnitt 8 i denna ansökan.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse 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.
 

I bifogade årsredovisningar (finns bland bilagorna i slutet av ansökan) ger vi en god bild av verksamheten 
inom koncernen Raoul Wallenbergskolorna AB under verksamhetsåret 2019/20 (3.2a). Koncernen har en 
mycket god och stabil ekonomi, vilket bl a visas i UCs riskanalys med det näst högsta riskbetyget fyra på den 
femgradiga skalan. Soliditet och kassalikviditet i koncernen är god. Bilägger också senaste 
koncernredovisning för Almwikkoncernen (3.2b). I UCs riskanalys ges moderbolaget Almwik Holding AB det 
högsta riskbetyget (0,1 på nivå 5).

Lägg till bilaga

 

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

Skol‐ och fritidspengen inom Upplands Bro kommun avseende 2020 ser ut enligt följande:
‐ Skolpeng förskoleklass: 50 607 kr
‐ Skolpeng åk 1‐3: 66 638 kr
‐ Skolpeng åk 4‐6: 80 058 kr
‐ Skolpeng åk 7‐9: 96 750 kr
‐ Fritidspeng förskoleklass: 46 539 kr
‐ Fritidspeng åk 1‐3: 40 021 kr
‐ Fritidspeng åk 4‐6: 10 139 kr

I budgeten för de framförliggande skolåren har vi gjort ett påslag på 1,0% årligen. Vi har inte tagit upp 
modersmålspeng i budgeten (och inte heller kostnader för modersmålsundervisning) eftersom vi i dagsläget inte 
kan bedöma i vilken utsträckning vi kommer att ha elever med krav på modersmålsundervisning. 
Vi för löpande dialog med såväl ledande politiska företrädare för kommunen som med ledande tjänstemän 
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både inom utbildningsförvaltningen och inom andra förvaltningar.

 
 
 

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.

RWS‐koncernen omsätter idag ca 380 milj kr på årsbasis, vilket innebär en fördubbling under de senaste tre 
åren. Lönsamheten förbättras steg för steg och uppgick till en rörelsemarginal på 3% under föregående 
skolår. RWS Skaraborg AB har under det senaste året en ännu bättre lönsamhet.
I vår mission säger vi ”att vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Vi 
har därför parallellt med expansionen satsat mycket kraft och resurser på att utveckla kvaliteten i vår 
verksamhet och har idag inga brister i verksamheten enligt Skolinspektionens bedömning. Vi ser dock denna 
kvalitativa som något av ett golv och vi försöker efter bästa förmåga maximera kvalitet för att på det sättet 
bygga en långsiktigt hållbar verksamhet. För oss är det dessutom viktigt att våra elevkårer speglar 
sammansättningen av det omkringliggande samhället med en god socioekonomisk sammansättning av 
eleverna. När vi bemannar elevhälsoteamet utgår vi från de behov som föreligger bland våra elever, vilket 
innebär att vi oftast får god kritik för våra insatser för elever med behov av särskilt stöd. 
Förutsättningen för långsiktig stabilitet och uthållighet i ekonomiskt avseende är en utbildningsverksamhet 
som kännetecknas av god kvalitet och därmed barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare som trivs och 
är nöjda. Den ekonomiska lönsamheten måste alltså hela tiden vägas av mot de kvalitativa satsningarna i 
verksamheten för att säkerställa stabilitet och uthållighet. Vi tycker att vi har en god balans i detta idag. Vi 
vinstmaximerar således inte, utan vi strävar efter en rimlig lönsamhetsnivå som säkerställer egenfinansiering 
av investeringar och expansion och som säkerställer uthållig trygghet för elever och vårdnadshavare också i 
ekonomiskt avseende.
Vår kassa i de två bolagen låg vid senaste årsbokslut 31 juli 2020 på drygt 19 milj kr. Kassan förstärks 
dessutom för varje månad som går tack vare de månatliga överskotten. Vi har dessutom i botten en 
checkräkningskredit på ca 7 milj kr som löper på. Det likviditetstillskott på ca 1,6 milj kr som krävs under den 
första tiden i RWS Upplands Bro bl a p g a investeringar i verksamheten kommer därför inte vara något 
problem för RWS‐koncernen. Likviditetsbehovet kommer således finansieras med egna medel. 
Vi har dessutom ett nära och förtroendefullt samarbete med SEB i den expansion av koncernen som f n pågår. 
Banken är överens med oss om vår strategi när det gäller att avväga lönsamhet mot kvalitet. Vi får därför de 
krediter vi är i behov av. Inför skolåret 2021/22 och de därefter två skolåren bedömer vi att vi inte kommer att 
behöva lånefinansiering. 

Lägg till bilaga

 
 

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

Lägg till bilaga
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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.

Etableringen kommer att gå till så att den ledande personalen i RWS Skaraborg AB förbereder skolstart under 
hösten och vintern 2021/22 med kommunikation med vårdnadshavare, elevintag och rekrytering av lärare. 
Rektor för skolan börjar sin anställning den 1 mars 2022 för att fullfölja rekryteringar, elevinskrivning och 
andra förberedelser inför skolstart. Dessutom kommer den nye rektorn ha stöd av centrala funktioner samt en 
rektorskollega inom RWS som fungerar som mentor under första tiden inom RWS. De administrativa 
sysslorna under våren 2022 sköts av anställd personal inom bolaget. 
Baserat på de erfarenheter vi har räknar vi med en preliminär investeringsbudget enligt följande: Möbler för 
elever i klassrum och fritids: 700 000 kr 
Möbler för personal: 130 000 kr 
Möbler för matsal: 340 000 kr 
Möbler bibliotek m m: 150 000
Diverse pedagogisk utrustning: 170 000 kr 
Datorer för personal: 130 000 kr 
Datorer för elever: 600 000 kr 
Telefoner och multifunktionsmaskiner: 100 000 kr. 
Rektor börjar sin anställning 1 mars och vederbörandes lönekostnader och övriga löpande 
etableringskostnader finansieras inom ramen för bolagets löpande verksamhet. Fr o m juli månad 2022 
kommer vi erhålla intäkter avseende skolpeng m m från Upplands Bro kommun på ca 2 410 000 kr. 
Utgifterna under juli månad (hyra, rektorslön, m m) kommer uppgå till ca 739 000 kr. Vid utgången av juli 
månad har vi alltså ett likviditetssaldo på ca 1 671 000 kr. I början av augusti ska hyran på ca 435 000 kr 
betalas av likviditetssaldot vid månadsskiftet. Återstår ca 1 236 000 kr, som används för bl a 
undervisningsmaterial. I augusti månad runt den 20:e erhåller skolan ytterligare ca 2 410 000 kr i 
skolpeng/fritidspeng. Lönekostnaderna i slutet av månaden beräknas uppgå till ca 1 100 000 kr (sociala 
avgifter betalas först i september). Under augusti månad betalas en stor del av skolårets 
undervisningsmaterial och dessutom de investeringar som ska göras i möbler och datorer (leverans sker i juli 
månad). I bilagd likviditetsbudget (bilaga 3.6) redovisas inkomster, utgifter och saldo månad för månad. Där 
framgår att likviditeten är hanterbar även under de första månaderna.

 
 

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
förskoleklass

2684458 2684458

    Kommunalt bidrag
grundskola

20554799 20554799

    Kommunalt bidrag fritidshem 5741988 5741988

    Avgift fritidshem 0 0

Lån 0 Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0 Aktieägartillskott/
ägartillskott

0 0

Finansiering med egna medel 400000 Finansiering med egna medel 1200000 1600000

Annan finansiering 0 Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar 0 Övriga inbetalningar 0 0

Summa inbetalningar 400000 Summa inbetalningar 30181245 30581245

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning 300000     Skolledning 1428000 1728000

    Personal/lärare     Lärare förskoleklass 2038400 2038400

          Lärare grundskola 9724235 9724235
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          Personal fritidshem 3791424 3791424

        Övrig personal 149000 149000

    Administration 0     Administration 869437 869437

    Rekrytering 0     Rekrytering 50000 50000

          Fortbildning 50000 50000

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra 0     Lokalhyra 5215000 5215000

    Speciallokaler 0     Speciallokaler 0 0

    Möbler 0     Möbler 1490000 1490000

    Kontorsutrustning 0     Kontorsutrustning 149000 149000

    Telefon, kopiator mm 5000     Telefon, kopiator mm 100000 105000

Läromedel   Läromedel    

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

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

1192000 1192000

    Datorer 10000     Datorer 733986 743986

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering 50000     Info och annonsering 50000 100000

        Elevhälsa 894000 894000

        Skolmåltider 2086000 2086000

    Försäkringar 0     Försäkringar 11920 11920

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

84000 84000

    Övriga utbetalningar 0     Övriga utbetalningar 0 0

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor 0     Räntor 0 0

    Amorteringar 0     Amorteringar 0 0

Summa utbetalningar 365000 Summa utbetalningar 30106402 30471402

Över/Underskott 35000 Över/Underskott 74843 109843
 

 

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 förskoleklass 2684458 2711303 2738416

Kommunalt bidrag grundskola 20554799 34600578 41935900

Kommunalt bidrag fritidshem 5741988 8144664 9372636

Avgift fritidshem 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 28981245 45456545 54046952

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 1428000 1747872 2079968

    Lärare förskoleklass 2038400 2079168 2120751

    Lärare grundskola 9724235 16531200 20234189

    Personal fritidshem 3791424 5925629 6998479

    Övrig personal 149000 231000 272000

    Administration 869437 1363696 1621409

    Rekrytering 50000 50000 50000

    Fortbildning 50000 70000 100000

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 5215000 8085000 9520000
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    Kostnader för speciallokaler 0 0 0

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 149000 231000 272000

Läromedel      

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

1192000 1848000 2176000

Övrigt      

    Info och annonsering 50000 50000 50000

    Elevhälsa 894000 1386000 1632000

    Skolmåltider 2086000 3234000 3808000

    Försäkringar 11920 18480 21760

    Studie‐ och yrkesvägledning 208600 323400 380800

    Övriga kostnader 0 0 0

Finansiella poster      

    Räntor 0 0 0

Avskrivningar      

    Möbler 323997 501934 590708

    Datorer 211329 346557 413846

    Telefon, kopiator mm 30000 50000 70000

Summa kostnader 28472342 44072936 52411910

Vinst/förlust 508903 1383609 1635042
 

 

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.

 
 

3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

Vi följer alltid kommunernas maxtaxa vad gäller fritidsavgifter, vilket vi också kommer att göra i Upplands 
Bro kommun. Det blir allt vanligare att lägeskommun erbjuder sig att rent administrativt ta in avgifter från 
vårdnadshavare vad gäller barnomsorg och fritids. Skolan kompenseras då för detta vid utbetalning av 
fritidspeng. I den mån Upplands Bro kommun kommer att erbjuda oss denna tjänst kommer vi att tacka ja till 
detta. Det är oklart om fritidshemsavgiften är inräknad i fritidspengen. Vi avstår därför ifrån att i detta läge ta 
upp den som en intäktspost.

 
 

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.

Upplands Bro kommun befinner sig i stark expansion och nya bostadsområden växer steg för steg fram. 
Upplands Bro kommun har tagit det strategiska beslutet att öppna upp för friskoleaktörer att etablera sig. 
RWS Upplands Bro kommer sannolikt att bedriva sin verksamhet i nybyggda skollokaler i Norrbodaområdet, 
som är en framväxande ny kommundel. Vi för löpande dialog med aktuella fastighetsägare och 
kommunledningen för att etableringen ska svara upp mot de förväntningar som finns i kommunen. Vi har 
väl beprövade krav och modeller för hur våra skolor ska se ut och som förstås följer de olika myndighetskrav 
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som gäller för skolor. Vi etablerar skolan utifrån vårt koncept ”Skolan mitt i byn”, vilket innebär att 
skollokalerna ska vara något av mötesplats både för barn, unga och vuxna i området. 

 

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

Hem‐ och konsumentkunskap
Vi kommer att i egna adekvat utrustade lokaler kunna erbjuda undervisning i hem‐ och konsumentkunskap i 
enlighet med gällande kursplaner och miljölagstiftning. Undervisningen kommer att bedrivas i halvklass för 
att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö i lärandet.   

Idrott och hälsa
Vi kommer att i egna adekvat utrustade lokaler kunna erbjuda undervisning i idrott och hälsa i enlighet med 
gällande kursplaner och lagstiftning.

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Vi kommer att i egna adekvat utrustade lokaler kunna erbjuda undervisning i de naturorienterande ämnena 
biologi, fysik, kemi och teknik i enlighet med gällande kursplaner och miljölagstiftning. Dessa lokaler kommer 
i första hand att nyttjas för årskurserna 6‐9. Lokalerna kommer leva upp till gällande regelverk AFS 2009:2. 
Laborativt arbete kommer att bedrivas i halvklass för att säkerställa god arbetsmiljö och trygghet.

Slöjd
Vi kommer att i egna adekvat utrustade lokaler kunna erbjuda undervisning i såväl textilslöjd som i trä‐ och 
metallslöjd i enlighet med gällande kursplaner och miljölagstiftning. Undervisningen kommer att bedrivas i 
halvklass för att säkerställa god arbetsmiljö och trygghet. 

 

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 tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Vi ser tillgången till skolbibliotek som en viktig del av arbetet med att främja språkutveckling och stimulera 
läsning. Att kunna läsa och skriva väl är en grundläggande färdighet och nyckel till allt lärande. Vi planerar 
vid uppstarten av vår nya skola att redan från början bygga upp ett eget skolbibliotek. Det ska innefatta 
böcker ‐ facklitteratur och skönlitteratur ‐ informationsteknik och andra medier. Givetvis ska dessa vara 
anpassat efter elevgruppens ålder och olika behov. 
Vi har utvecklat ett eget bibliotekskoncept inom RWS tillsammans med ett par ytterst erfarna och högst 
kompetenta bibliotekskonsulter. Bibliotekskonceptet, som steg för steg har implementerats i våra nuvarande 
grundskolor, består bl a av en kategoriseringsstruktur för litteraturen som gör det enkelt för elever att hitta 
de böcker de önskar läsa. Dessutom består det av ett eget digitaliserat bibliotekssystem vilket gör det möjligt 
för eleverna att med sin dator söka upp de böcker de önskar läsa, samt att boka dem för lån. När boken 
lämnats tillbaka registreras detta i systemet och överförs till vår skolplattform Admentum där elever, 
vårdnadshavare och pedagoger kan se vilka böcker eleven läst. 
Självklart är vår ambition att skolbiblioteket ska ha en central placering i skolan. Skolbiblioteket kommer inte 
vara komplett från start, men vi räknar med att redan från start ha ca 500 böcker. Sedan bygger vi ut steg för 
steg i dialog med eleverna och i takt med att behoven ökar.  
Skolbiblioteket kommer att organiseras enligt följande:
‐ En så stor del som möjligt av elevernas undervisningsmaterial kommer att vara digitalt och samlat i en 
för eleverna lättillgänglig och inspirerande miljö. Det innebär att materialet kommer att vara samlat och 
kategoriserat så att eleverna lätt hittar vad de söker, men också så att de kan få överblick och inspiration. 
‐ I det digitala undervisningsmaterialet kommer att finnas tillgång till uppslagsverk, länksamlingar, e‐
böcker (t.ex. skönlitterära) samt digitala läromedel riktade särskilt mot grundskolan och dess ämnen.
‐ En grundläggande uppsättning av skönlitteratur, lämpad för respektive stadium, kommer att finnas i 
skolans ägo. 
‐ Samarbetsavtal kommer att slutas med det kommunala biblioteket och i samverkan med 
kulturförvaltningen. 
Skolbiblioteket kommer således att spela en mycket viktig roll i det pedagogiska arbetet på skolan. Vi strävar 
efter att utforma våra skolbiblioteks verksamhet så att det inte bara stimulerar elevernas intresse för läsning 
och litteratur utan även tillgodoser deras behov av material för utbildning. Det kommer vara något av det 
pedagogiska hjärtat i skolan. För att skolbiblioteket ska kunna vara ett riktigt gott stöd i det pedagogiska 
arbetet och en integrerad del av skolans övriga arbete är våra pedagoger starkt involverade i skolbiblioteket. 
Gemensamma planeringar mellan pedagoger och skolbibliotek är en viktig faktor för att skolbiblioteket ska 
stärka lärandet. Andra viktiga faktorer är att det finns ett nära samarbete i samband med inköp, aktiviteter 
och urval av analogt och digitalt material för skolarbetet och skolbiblioteket. 
Att det pedagogiska arbetet i klassrummen underlättas av att man i skolbiblioteket får stöd och hjälp med 
relevanta läromedel och material är självklart. God läsförmåga är en grundläggande färdighet och en 
förutsättning för lärande i samtliga ämnen. Det finns många olika sätt att stimulera den. Ju mer man läser 
desto bättre utvecklas man språkligt. Skolbiblioteket ska utformas så att utbud, tillgång och stöd anpassas 
och tilltalar de elever som finns på skolan. Genom t ex bokprat, biblioteksråd, utställningar, teater, teman, 
lästips och författarbesök stärker skolbiblioteket elevernas lust att läsa – och därmed deras språkliga 
utveckling.
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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 förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
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

4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5
 
Antal elever per lärare, läsår 1 15
Antal elever per lärare, läsår 2 15
Antal elever per lärare, läsår 3 15
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 15

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan 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

15 14.5 25 24.1 28.9 31 28.9
 
 
Antal elever per lärare, läsår 1 17
Antal elever per lärare, läsår 2 17
Antal elever per lärare, läsår 3 17
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 17
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
För F‐3 har vi ett klasslärarsystem med hemklassrum, där de lärare som är klasslärare (och därmed har 
lejonparten av undervisningen) också är mentorer för eleverna i sin klass. Lokalerna används i mesta 
möjliga mån så att klassrummen för en årskurs är samlade tillsammans med fritidsavdelningen för den 
aktuella årskursen. Detta för att möjliggöra ett flexibelt och nära samarbete, dels mellan lärarna i årskursen 
och dels ett nära och integrerat samarbete mellan skola och fritids. 
Vi utgår från ett holistiskt tänk i lärandet och social fostran vad gäller elevernas hela skoldag. Dessutom 
främjar det trygghet och kontinuitet för alla berörda. Utöver klasslärarna tillkommer naturligtvis en del 
ämneslärare, främst i de praktisk‐estetiska ämnena. Organisationen kommer givetvis att variera över tid 
beroende av elevantal. 
I årskurserna F‐3 kommer vi att ha ett arbetslag med lärare och fritidspersonal för en eller möjligen två 
årskurser. En av lärarna är arbetslagsledare, och tillhör skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och 
biträdande rektor. Beroende på elevantal organiseras lärarna i dessa arbetslag horisontellt (det vill säga 
lärare som arbetar i samma årskurs) eller vertikalt (lärare som undervisar i flera olika årskurser samarbetar). 
Arbetslag underlättar ett nära samarbete mellan lärare vad gäller pedagogik, trivsel samt sociala‐ och 
elevhälsofrågor, vilket är förutsättningen för ett holistiskt arbetssätt kring elevernas lärande och positiva 
utveckling. Vi strävar efter ett nära samarbete mellan lärarna, bl a på så sätt att man inte enbart undervisar 
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i en klass utan i ett par. En lärare kan exempelvis fokusera på svenska språket och en annan på 
matematiken. Om en dylik arbetsfördelning bedöms lämplig av arbetslaget informerar man skolledningen 
om detta. Vad gäller praktisk‐ estetiska ämnen och språk kan dessa komma att behöva lösas vertikalt i 
organisationen. 
För årskurserna 4‐6 har vi en ämneslärarorganisation, vilket innebär att lärarna i allmänhet undervisar i ett 
eller två ämnen. Varje klass har en mentorsansvarig lärare som har ett övergripande ansvar för elevernas 
utveckling i alla ämnen, och som exempelvis håller utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare. Varje 
klass har ett hemklassrum i vilket undervisningen i huvudsak bedrivs. I mellanstadiet finns minst ett 
arbetslag bestående av både lärare och fritidspersonal. En av lärarna är arbetslagsledare och tillhör skolans 
ledningsgrupp. 
I årskurserna 7‐9 tillämpar vi också ämneslärarsystem. Eleverna har inte hemklassrum utan klassrummen är 
ämnesorienterade. Det gäller förstås NO och de praktiskt – estetiska ämnena, men det gäller också övriga 
ämnen. Vi har ambitionen att ämnesklassrummen ska ges institutionskaraktär och präglas av det ämne som 
undervisas i klassrummet. Varje klass har en mentorsansvarig lärare som har ett övergripande ansvar för 
elevernas utveckling i alla ämnen, och som exempelvis håller utvecklingssamtal med elev och 
vårdnadshavare. I högstadiet finns minst ett arbetslag bestående av de lärare som undervisar i de olika 
ämnena. En av lärarna är arbetslagsledare för respektive arbetslag, och tillhör skolans ledningsgrupp. 
Utöver dessa årskursorienterade arbetslag har vi även ämnesgrupper. De är dock i första hand organiserade 
på koncernnivå för att säkerställa att lärarna får tillräckligt många kollegor i respektive ämnesgrupp. Dessa 
ämnesgrupper är indelade efter stadium, så att det finns en ämnesgrupp i svenska för lågstadiet, en för 
mellanstadiet och en för högstadiet. Dessa ämnesgrupper leds av förstelärare utsedda på koncernnivå. Se 
vidare om detta under avsnitt 10 och 11. I viss utsträckning samarbetar också ämneslärare på respektive 
skola med varandra, och det sker med samtliga lärare på skolan i respektive ämne från förskoleklass och till 
åk 9. Syftet är att undervisningen i de olika årskurserna sker enligt ”röda tråden”‐principen.
Ovan beskrivna sätt att organisera skolverksamheten i skolan tillämpas idag i våra befintliga skolor, och det 
kommer också att gälla för RWS Upplands Bro.

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
 
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

9 8.1 13 12.4 14 14.3 14 14.3
 
 
Antal elever per personal, läsår 1 20
Antal elever per personal, läsår 2 20
Antal elever per personal, läsår 3 20
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet 20
 

 
 

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

Det som avses är vaktmästare på deltid.

 
 
 

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.

OLIKA PERSONALKATEGORIER INOM ELEVHÄLSAN
Skolan kommer att organisera och bemanna sin verksamhet i enlighet med de statliga styrdokumentens krav 
på elevhälsa. Det innebär att eleverna på skolan kommer att ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vi kommer också att säkerställa att det bland personalen kommer att finnas en sådan 
kompetens att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses i enlighet med Skollagen. Vi vet 
av erfarenhet betydelsen av att ha en fungerande elevhälsa för såväl skolan som helhet och för de enskilda 
eleverna, och då särskilt för de elever som inte har det bra och av olika skäl mår dåligt. Utifrån detta 
organiserar vi oss så att vi på bästa tänkbara sätt kan ha en kompetent och adekvat dimensionerad 
elevhälsa.
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Elevhälsan utgörs av Skolsköterska ‐ anställd av skolenheten i en omfattning av en heltid på cirka 500 elever. 
Skolläkare ‐ anlitas kontinuerligt efter behov. Kurator ‐ anställd av skolenheten i en omfattning av en heltid 
på cirka 500 elever. Skolpsykolog ‐ anlitas kontinuerligt efter behov (finns anställd i koncernen). SYV ‐ anlitas 
kontinuerligt som utgår ifrån behov. Specialpedagog/annan personal med specialpedagogisk kompetens 
som kan tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser ‐ anställd av skolenheten i en omfattning 
av en heltid per cirka 250 elever.
ELEVHÄLSANS FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ROLL
Elevhälsoteamet (EHT): EHTs arbete leds av rektor. De funktioner som ingår i elevhälsan har var och en egna 
arbetsuppgifter och ansvarsområden (se nedan), men arbetar också tillsammans som en enhet. Elevhälsans 
arbete innefattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Dess arbete är 
främst förebyggande och hälsofrämjande ‐ detta för att på bästa sätt stötta alla elevers lärande, utveckling 
och hälsa. Den arbetar också med generella och övergripande arbetsuppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, 
trygghet och trivsel, t ex värdegrundsfrågor, undervisning om tobak, alkohol och andra droger (ANT), 
jämställdhet, främlingsfientlighet samt sex‐ och samlevnadsundervisning. Elevhälsan arbetar också 
individuellt, både vad gäller enklare sjukvårdsinsatser och med att aktivt stötta elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ‐ särskilt för att undanröja hinder för den enskilda elevens lärande och utveckling. 
Elevhälsan behandlar också ärenden som är kopplade till åtgärdsprogram samt bidrar med underlag och 
analyser till skolans övergripande arbete med bl a systematiskt kvalitetsarbete och framställandet av 
verksamhetsplan samt inför det årliga upprättandet av Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Skolsköterskans uppgifter
Skolsköterskan bedriver ett systematiskt hälsoarbete i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer, vilket innebär 
hälsosamtal, längd‐, vikt‐ och synundersökning i årskurs F, 4, 6 och 8 samt erbjuder vaccinationer i år F och 9 
och i årskurs 4 och 6. I årskurs 4 genomförs också en hörselundersökning. I årskurs F och 4 genomgår alla 
elever en hälsoundersökning hos skolläkaren. Utöver dessa uppgifter tar skolsköterskan emot elever för 
spontana besök som initieras av elev, vårdnadshavare, mentor eller annan personal som kan röra såväl 
fysisk som psykisk ohälsa. Skolsköterskan kan genomföra enklare medicinska insatser, och vid behov hjälper 
skolsköterskan elev och vårdnadshavare att komma i kontakt med andra vårdinstanser, t ex genom att 
skriva remisser. Skolsköterskan bedriver också hälsofrämjande arbete i form av information riktad till vissa 
årskurser i samband med undervisning inom nedanstående områden: År 1: Kost År 3: Kost, motion, sömn och 
hygien År 6: ANT‐frågor År 8: Sex‐ och samlevnad. I samband med föräldramöten erbjuder vi också 
utbildningsinsatser för vårdnadshavare i frågor som är aktuella för respektive ålder. Det kan t ex röra 
sömnvanor, kost, socialt umgänge, dataspel och ANT‐frågor. Dessa insatser leds och samordnas av 
skolsköterskan. Skolsköterskan ansvarar också för personalens kontinuerliga utbildning inom t ex HLR och 
krishantering.
Skolläkarens uppgift
Skolläkaren är en självklar och viktig del av elevhälsan och dess arbete. Det innebär att skolläkaren kommer 
att bli involverad i såväl det generellt som det individuellt riktade arbete som elevhälsan har. Skolläkarens 
specifika arbetsuppgifter är:
‐ Att samverka med skolsköterskan om basprogram. 
‐ Delta i elevhälsans arbete på skolan med regelbundenhet enligt överenskommelse och fastlagt schema.
‐ Tidigt identifiera problem eller symptom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd 
eller andra insatser. Säkerställa att denna kunskap kommer eleven/skolan till nytta och följs upp.
‐ Vara informerad och delaktig om alla elever i behov av särskilt stöd på skolan. 
‐ Vid inlärningssvårigheter, där pedagogiska metoder inte varit framgångsrika, ska elevhälsan kopplas in. 
Skolläkaren har då ansvar för den medicinska utredningen samt för att remittera för extern utredning vid 
behov. Skolläkaren ansvarar för att remiss skickas, att remissvar erhålls och att resultatet dokumenteras samt 
följs upp vid behov. 
‐ Vid mottagningen få träffa, rådgöra och ge enkla behandlingar av sjukdomstillstånd, men bör i stor 
utsträckning hänvisa till sjukvården lokalt för utredning och behandling. 
‐ Stöd till skolsköterskan kring ”rondelever och kontrollelever” – d v s elever där man har frågor om t ex 
tillväxt‐ och vaccinationsprogram. 
‐ Bevaka vaccinationsprogram samt utarbeta individuella vaccinationsprogram för de elever som av olika 
skäl faller utanför det nationella vaccinationsprogrammet.  
‐ Vid erbjudan av särskola säkerställa att ett medicinskt, socialt, psykologiskt och pedagogiskt underlag 
ingår och eventuellt remittera till lämplig klinik för vidare utredning. 
‐ Bevaka smittskydd på skolan. Detta innefattar ställningstagande till hälsotillståndet hos varje 
nyinflyttad elev. Medverka till goda rutiner på skolan vad gäller nykomna elever, hygien generellt, smittorisk 
vid t ex medförd hepatit mm. Skolläkaren är sakkunnig vid epidemier i skolan och har kontakt med externa 
aktörer som smittskyddsinstitutet etc. 
‐ Kunna bidra med medicinsk kunskap när så behövs vid PRAO och yrkesvägledning. 
‐ Vid mycket hög frånvaro eller då elev blivit en hemmasittare har elevhälsan en viktig roll i att 
diagnostiskt klarlägga orsaker samt utarbeta ett åtgärdsprogram. Också här har skolläkaren en viktig roll att 
spela. 
Tiden på skolan som skolläkaren har kommer att vara schemalagd, men kan också ske enligt särskild 
överenskommelse. Skolläkarens arbetsuppgifter är enligt ovan och det är utifrån dessa som kontakt och 
samarbete med övrig personal främst kommer att ske.
Då skolläkaren är på skolan kommer dagens arbete generellt läggas upp efter följande punkter:
‐ Elevhälsan möts – här sker samarbete direkt och/eller indirekt också med övriga berörda 
personalkategorier utifrån behov.
‐ Genomgång av rondelever och kontrollelever med skolsköterskan.
‐ Mottagningstid med elever och/ eller vårdnadshavare.
‐  Dokumentation. 
‐ Rådgivning till skolsköterska/rektor/övrig personal.
‐ Samarbetet med övriga elevhälsan och övrig personal sker således utifrån elevernas behov och de 
arbetsuppgifter som tillkommer skolläkaren. Detta sker utifrån fastlagt schema samt efter behov. 
Skolkuratorns uppgifter
Skolkuratorns uppgifter är att hålla samman och bevaka arbetet med den psykosociala arbetsmiljön på 
skolan. Skolkuratorn har en aktiv del i skolans arbete med likabehandling och ingår i den särskilt utsedda 
grupp som agerar och vidtar åtgärder vid t ex mobbing och konflikter. Skolkuratorn genomför regelbundet 
samt vid behov, i samarbete med berörd mentor, utbildningsinsatser kring frågor som rör gruppdynamik, 
kamratskap och likabehandling. Kuratorn har också en handledande roll gentemot mentorerna och 
arbetslagen i deras arbete i frågor som rör elevernas psykosociala miljö och hälsa. Skolkuratorn arbetar 
också, tillsammans med skolsköterskan, med skolans sex‐ och samlevnadsarbete, dels som en del av den 
ordinarie undervisningen i ämnet, dels som extra insatser vid behov. Skolkuratorn har ett extra ansvar att 
bilda sig en god uppfattning om det psykosociala klimatet på skolan, t ex genom att vistas bland eleverna i 
allmänna utrymmen som korridorer, uppehållsrum och matsalen. Slutligen finns givetvis också skolkuratorn 
tillgänglig för individuella samtal med elever. Dessa kan ha initieras av eleven själv, vårdnadshavare eller 
mentor.
Skolpsykologens uppgifter
Skolpsykologens uppdrag inom RWS är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt vid behov  
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handleda lärarna. Därigenom tillför skolpsykologen skolan värdefull psykologisk kunskap kring såväl den 
enskilda individen som gruppen och organisationen. Vi är alltid angelägna om att säkra att skolpsykologen 
också är delaktig i det förebyggande arbetet genom att regelbundet involvera denne i det arbete som sker i 
EHT och ute i verksamheten. Därmed säkerställer vi att skolpsykologen får en nära och kontinuerlig dialog 
och samarbete med skolans ledning, elevhälsa och kollegium. Vår ambition är således att skolpsykologen 
ska vara en aktiv både i det proaktiva elevhälsoarbetet och i det reaktiva.
Specialpedagog/speciallärare
Specialpedagogens/speciallärarens uppgift är att leda, stödja och bevaka arbetet med alla elevers rätt till en 
likvärdig utbildning. I det ingår att bevaka och stödja arbetet med åtgärdsprogram samt att jobba 
handledande mot ämneslärare och mentorer. Specialpedagogen/specialläraren ansvarar också för skolans 
kompensatoriska hjälpmedel. Specialpedagogen/specialläraren utför vid behov observationer och 
pedagogiska utredningar som en del i arbetet med åtgärdsprogram. Det finns alltid ett nära och 
kontinuerligt samarbete mellan specialpedagog/speciallärare och övriga lärare på skolan. Detta för att 
säkerställa att samtliga elever får bästa tänkbara stöd i sitt lärande och sin utveckling. 
Specialpedagogen/specialläraren är också ansvarig för skolans Studio där elever med behov av särskilt stöd 
för kompletterande undervisning tillgodosedd.

Utöver det integrerade samarbetet som de lokala elevhälsoteamen har på skolorna bedrivs ett löpande 
utvecklingsarbete på koncernnivå under ledning av koncernens vice VD och verksamhetschef. Skolsköterskor, 
speciallärare och övriga i elevhälsoteamen träffas löpande för att utveckla och förbättra de metoder som 
används inom RWS för elever med behov av särskilt stöd. 
Inom RWS bedrivs elevhälsoarbetet enligt ovanstående beskrivning och vi avser att göra det också inom 
RWS Upplands Bro.

 

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. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.

Skolenheten kommer att ha en studie‐ och yrkesvägledare anställd och därmed erbjuda eleverna studie‐ och 
yrkesvägledning, så att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings‐ och yrkesval 
tillgodoses. Vi arbetar givetvis i enlighet med gällande läroplan, som fastslår att det ska vara en pågående 
process, som löper genom hela utbildningen samt en verksamhet där all personal samverkar. En särskilt stark 
roll i detta arbete sker inom ramen för SO‐undervisningen, men givetvis involveras skolans hela verksamhet 
på olika sätt. Frågan om vidare studier samt arbetsliv är alltså en integrerad del av undervisningen och i 
verksamheten. Detta gäller över tid och på ett åldersadekvat sätt. Skolenheten säkerställer att så sker genom 
framtagandet av en arbetsplan. Se ett exempel från en av våra skolenheter nämligen RWS Bromma, bilaga 
6.2.
Vi bedriver studie‐ och yrkesvägledningen enligt ovanstående beskrivning, och vi kommer också göra det 
inom RWS Upplands Bro.

 
 

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 hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta
och vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

RWS arbete med elever som ska ges extra anpassningar och särskilt stöd samt rutiner och utarbetandet av 
åtgärdsprogram finns beskrivna i bifogat dokument "Plan för extra anpassningar och särskilt stöd", bilaga 
7.1a. För att effektivisera och förbättra kvaliteten i denna typ av pedagogiskt arbete har vi en speciell 
elevhälsomodul i vår skolplattform Admentum med bankID som autentisering. I denna modul samlar vi 
åtgärdsprogram, utredningar och annan dokumentation, samtidigt som det utgör ett stöd både för EHT och 
enskilda lärare att följa upp varje enskild elevs utveckling.  
Inom RWS jobbar vi målmedvetet för att hålla elevernas närvaro i skolan på en hög nivå. Ambitionen är att 
eleverna i genomsnitt under ett skolår ska ligga på en närvaro på minst 95%. För att tidigt fånga upp elever 
som tenderar att minska sin närvaro tillämpar vi en närvarotrappa enligt bilagt dokument, bilaga 7.1b och 
en process enligt bilagt dokument, bilaga 7.1c.
Arbetssättet beskrivet ovan och i bilagor kommer att tillämpas inom RWS Upplands Bro.

 
 

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
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gemenskap. Att arbeta med värdegrundsfrågor och grundläggande demokratiska värderingar är ett 
ständigt pågående arbete, som berör alla på en skola, i stort och smått, i vardagen och vid högtidliga 
tillfällen. Det är således inte bara föremål för isolerade tillfällen i form av t ex temadagar eller särskilda 
metoder utan det måste också manifesteras i vardagen och i alla pågående lärprocesser och aktiviteter. 
Detta arbete följs upp på flera olika sätt och är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Nedan 
följer en kortfattad beskrivning av hur vi arbetar med värdegrundsfrågor inom RWS. 
Vi har Raoul Wallenberg som vår förebild och vi inspireras av hans ärlighet, medkänsla, mod och
handlingskraft, som också är våra ledord. Vi är därför hedrade av och känner stort ansvar när vi i hans anda 
arbetar tillsammans med barn och ungdomar fram mot en utveckling i lärande, personlighet och karaktär. 
Att vara anställd eller elev på en Raoul Wallenbergskola är alltså förknippat med ett ansvar eftersom man 
då representerar det Raoul Wallenberg stod och verkade för oavsett var man befinner sig. Vi vill ju alla leva 
upp till vår förebild! RWS vill förmedla etiska värden till alla sina elever, vilket vi gör med hjälp av bra och 
genomtänkt material och övningar. Vi vill hjälpa våra elever att bygga karaktär, känna trygghet samt 
utveckla förmåga att sätta gränser och känna respekt för sig själva och andra i en föränderlig och inte 
sällan otrygg värd. Grunden för vårt värdegrundsarbete är våra fyra ledord ‐ Ärlighet, Medkänsla, Mod och 
Handlingskraft ‐ och arbetet utifrån dessa påbörjas direkt i förskoleklass utifrån elevernas förutsättningar 
och ålder. Vi har fått förtroendet att förvalta en byst av Raoul Wallenberg. Bysten finns idag utställd i New 
York Public Library sedan 1986, i Sveriges Riksdag, i familjen Raoul Wallenbergs ägo samt på två av våra 
grundskolor. Läs mer om Raoul Wallenberg och Raoul Wallenbergbysten i dokumentet ”Raoul Wallenberg 
och Raoul Wallenbergskolorna”, bilaga 9.3.
I styrdokumentet ”Raoul Wallenbergmodellen för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter”, bilaga 9.1a, 
beskriver vi konkret hur vi arbetar med värderingsgrundsfrågor i våra skolor. Innehållet i detta styrdokument 
kommer att implementeras inom RWS Upplands Bro från skolstart.

 
 
 

10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

Arbetsformer i vardagen
Vår mission är att "vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor", vilket 
innebär att vi är ytterst noggranna med att anpassa undervisningen till varje enskild elev med extra 
anpassningar, särskilt stöd och extra utmaningar om det visar sig finnas behov av det. Vårt arbete med 
extra anpassningar och särskilt stöd framgår av avsnitt 7.1. Utöver detta är vi noggranna med att ge elever 
med behov av särskilda utmaningar det stöd de behöver för att inte uppfatta skolundervisningen som 
tråkig. 
Vi utgår från läroplan/kursplaner. För att säkerställa att alla elever, oavsett skola och klass, får en god och 
likvärdig undervisning har lärarna ett pedagogiskt stöd i vår lärplattform Canvas och i vår skolplattform 
Admentum. I Canvas finns en undervisningsstruktur baserat på läroplan/kursplaner för varje ämne, bl a 
bestående av årskursens olika undervisningsmoduler. I varje modul finns undervisningsmaterial av olika 
slag som läraren kan använda i undervisningen. Detta betyder att läraren själv inte behöver göra en 
grovplanering för skolåret, utan det finns redan klart när skolåret börjar. Läraren kan förstås lägga till eget 
undervisningsmaterial i de olika modulerna som sedan kan delas med andra lärare om man finner det 
lämpligt. 
I förskoleklassen tillämpar vi klasslärarsystem. Till sin hjälp har klassläraren i allmänhet hjälp av en 
fritidsledare som är dedikerad för klassen och som dessutom arbetar med eleverna under fritids. I de 
praktiskt estetiska ämnena har vi ämneslärare. Lärarna och fritidsledarna är organiserade i ett arbetslag. 
Arbetslaget har ett gemensamt arbetsrum där individuellt arbete sker. Det gemensamma arbetsrummet 
ligger i direkt anslutning till klassrummen och fritidslokalen. 
För att stimulera elevernas utveckling och lärande arbetar vi med en stor variation av uttryckssätt och 
arbetsformer. Som koncern binder vi oss inte till ett enda arbetssätt som vi sedan håller fast vid för sakens 
skull, utan vi söker ständigt efter de arbetsformer som bäst motsvarar vår mission om att göra skillnad för 
varje enskild elev och som ger bästa möjliga förmåge‐ och kunskapsutveckling hos eleverna. Detta innebär 
dock inte att vi godtyckligt byter arbetssätt utan att vi systematiskt analyserar resultaten av vår verksamhet 
och utifrån dem väljer arbetssätt i dialog med lärare i de olika ämnesgrupperna. Verksamheten planeras 
därför på ett sådant sätt att eleverna erbjuds en variation av enskilt arbete och arbete i grupp, arbete 
inomhus och utomhus, högläsning och berättande samt olika former av fysisk aktivitet. Stor vikt fästs vid att 
ge alla barn möjlighet till praktiskt och kreativt arbete i form av t ex slöjd, bild, musik och matlagning. 
Genom vårt varierande arbetssätt involveras och stimuleras de olika sidorna av barnens utveckling ‐ den 
emotionella, motoriska, sociala och intellektuella ‐ varje dag‐ i verksamheten. Det innebär att vi
arbetar med en stor bredd av uttrycks‐ och arbetssätt för att skapa lust, glädje och motivation i lärande och 
utveckling. Vi högläser, sjunger, rör på oss, lär genom lek, ritar och skapar på mångahanda sätt. 
Undervisningen innehåll och olika aktiviteter samordnas ofta i teman efter barnens önskemål, t ex skogens, 
djur, årstider, aktuella händelser. Pedagogerna utmanar också eleverna att prova nya saker, som t ex att 
motverka traditionella könsmönster eller andra stereotyper. Ibland gäller samma arbetsformer och 
aktiviteter för alla elever, ibland får de välja mellan olika alternativ. I upplägget kombineras således 
förskolans friare pedagogik med grundskolans mer "formella".
Språkutveckling
Vi arbetar mycket med att skapa en fysisk miljö i förskoleklassen som är språkstimulerande med mycket aktiv 
text uppsatt på väggarna och tavlan. På tavlan är texten ”aktiv”, d.v.s. den text som finns där gås igenom 
tillsammans med barnen; vad som står där, gjorda förändringar, t.ex. aktuell närvaro, dagens aktiviteter och 
dagens datum. Andra exempel på aktiv text är att alfabetet, som alltid tydligt sitter uppsatt, stolarna vid 
borden är märkta med barnens namn på stolsryggarna. Barnen har fri tillgång till böcker, tidningar och spel, 
som alla tillför stimulerande träning till gagn för barnens språkliga utveckling. Vi arbetar aktivt med 
Bornholmsmodellen som grund både i förskolan , förskoleklassen och i åk 1. Det är således för att utveckla 
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barnens förståelse för hur det talade språket kan överföras till bokstäver, ord och meningar. 
Språkstimuleringen sker också genom att vi alltid har mycket samtal och dialog med barnen. Vi uppmuntrar 
alla barn att använda sitt verbala språk så mycket som möjligt. Det ständigt pågående samtalet är också ett 
utmärkt sätt att utveckla barnens ordförråd och det tränas så ofta och mycket som möjligt på olika sätt; dels 
genom att vi pratar om allt vi ser och gör, dels genom att vi ofta sjunger och har rim och ramsor. Vi läser 
mycket böcker och samtalar både om innehållet och om de bilder som finns till. Nyfikenheten och lusten att 
läsa kan väckas av högläsningen och den kan dessutom ge barnen nya kunskaper om sin omvärld. 
Högläsningen syftar också till att ge barnen en förståelse för hur det skrivna ordet är konstruerat samt öka 
deras ordförråd. Inte sällan kan samtalet under högläsningen så småningom lämna innehållet i boken, 
eftersom barnen ofta associerar till egna tankar och upplevelser. Dessa
”avstickare” ser vi som naturligt och positivt eftersom dessa dialoger utgår från barnens egna tankar och 
givetvis också är viktiga för språkutvecklingen. Också i den fria leken, som är ett självklart inslag i våra 
förskoleklasser, sker en viktig språkutveckling eftersom barnen då måste kommunicera med varandra för att 
göra sig förstådda. Här arbetar vi systematiskt med att göra barnen delaktiga och intresserade av att ta till 
sig kunskaper om att kunna läsa och skriva. Det gör vi genom att hela tiden utgå från barnen och vad de 
har i sin närmiljö, från deras intressen, vad de känner och gör. När vi läser saker försöker vi alltid hitta det de 
känner igen, så att det blir något de kan relatera till. Genom att sätta barnet i centrum i vårt arbete med 
språkutveckling ökar därmed våra förutsättningar att på bästa sätt utveckla varje barns språk. 
Matematik i förskoleklass
Matematik är en abstrakt vetenskap, men för att erövra abstrakta begrepp arbetar vi konkret. Vi utgår också 
ifrån principen att eleven ska behärska ett begrepp muntligt innan skriftlig representation kommer på tal. 
Den allra största delen av matematiken i förskoleklassen integreras i olika aktiviteter för lustfyllt lärande, 
men bakom finns en tanke om vilka inslag eleverna ska möta, så att de på bästa sätt förbereds för den 
fortsatta matematikutbildningen. Arbetet innehåller stora delar laborativa inslag med praktiskt material i 
grupper om 2‐3 elever, men också individuellt arbete och arbete i helklass.
De huvudsakliga områdena vi arbetar med är:
‐ Taluppfattning inom området 0‐20. Ramsräkning kopplat till fysiska övningar, räkna föremål och
personer i konkreta situationer, leka affär, räkna baklänges etc. Vårt mål är att eleverna ska kunna räkna till 
minst 20.
‐ Siffrorna 0‐10. Det övar vi genom att t ex lära eleverna att kunna para ihop rätt siffra med ett visst antal 
föremål i konkreta situationer.
‐ Tid och datum. Vårt mål är att eleverna ska bekanta sig med begreppet datum, så att de kan veckans 
dagar och veta i vilken månad och årstid vi befinner oss i för stunden. Det övar vi genom dagliga rutiner, 
uppmärksamma födelsedagar, titta på kalender mm. Vi pratar om och skriver datum i vardagen, lär känna 
igen betydelsefulla klockslag. Vårt mål är också att alla elever ska kunna identifiera särskilda klockslag, t ex 
hur klockan ser ut när det är dags för lunch, en övning som också integreras i de dagliga rutinerna. 
‐ Längd, vikt och volym. Vårt mål är att våra elever ska kunna sortera och benämna föremål utifrån längd, 
vikt och volym. Det övar vi i vardagen genom att t ex prata om " den högsta tallen" eller " den största 
bollen" eller etc. Vi övar också mätning utan att för den skull introducera formella enheter genom att mäta 
ett föremåls längd eller volym med hjälp av andra föremål, t ex " Hur många fötter långt är rummet".
‐ Förbereda arbetet med de fyra räknesätten. Eleverna arbetar med praktiskt material eller använder sig 
själva som " material" samtidigt som läraren benämner de olika övningarna med korrekta ord, t ex säger 
läraren "Jag vill ha fem elever i en rad. Nu lägger vi till, vi adderar, tre till. Hur många elever står nu i ledet"? 
På så vis utvecklas elevens inre representation av begreppet addition. 
‐ Geometri. Vårt mål är att eleverna ska känna till och på olika sätt rita de vanligaste tvådimensionella
figurerna. Eleverna lär sig detta genom att klippa ut, rita av och forma dem med sina kroppar, t ex när hela 
gruppen håller varandra i hand och formar en kvadrat eller triangel.
Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
Inom RWS tillämpar vi följande metoder för elevernas kunskapsutveckling inom förskoleklass:
‐ Vi arbetar från skolårets början med Skolverkets bedömningsstöd. Senast i oktober månad görs den 
första genomgången med varje enskild elev i varje enskilt moment i ämnena svenska och matematik.
‐ Så snart alla elever i klassen testats mot bedömningsstödet hålls ett analysmöte för varje förskoleklass 
på skolan med deltagande av skolledning, arbetslagsledning och aktuell lärare/fritidsledare. Varje enskild 
elevs kunskapsstatus och utveckling analyseras, och vid behov vidtas omedelbart åtgärder antingen av 
karaktären extra anpassningar eller särskilt stöd. 
‐ I december görs motsvarande genomgång för de elever som inte blivit godkända i oktober, och i april 
för de elever som inte blivit godkända tidigare.
‐ Parallellt med bedömningsstödet sätter läraren i oktober, december och april en färgmarkering i RWS 
prognosverktyg (finns på skolplattformen Admentum) med grönt för godkänt, gult om det föreligger oro för 
att eleven inte ska klara kraven i bedömningsstödet och extra anpassningar i undervisningen har satts in 
och rött om eleven har behov av särskilt stöd vid sidan om undervisningen i klassrummet.
‐ Vid skolårets slut ges ett Skriftligt omdöme.
Genom ovanstående uppföljning säkerställer vi att varje enskild elev ges förutsättningar att nå 
kunskapskraven.
Motorik i förskoleklass
Då motorisk inlärning är nära knuten till intellektuell och språklig utveckling är dagliga inslag av såväl grov 
som finmotoriska övningar av stor betydelse. I förskoleklass stimulerar vi barns motoriska utveckling på 
många olika sätt, t ex följande:
‐ Bokstäver och siffror finns i olika material som barnen kan se och känna på innan de lär sig skriva dem.
‐ Vi illustrerar saker vi lärt oss genom att klippa, klistra, rita, skulptera i lera mm och därigenom tränas 
finmotoriken.
‐ Vi spelar spel, lägger pussel, skapar med pärlor, garn och annan material samt konstruerar med hjälp av 
andra typer av byggmaterial såsom sten, trä, sugrör och ståltråd.
‐ På rasterna använder vi oss av ett brett utbud av aktiviteter och lekar, som uppmuntrar rörelse och
utvecklar såväl grov‐ som finmotorik.
‐ Vi kopplar inlärning av nytt stoff till fysiska övningar så ofta vi kan, t ex räkna på fingrar och tår, forma 
bokstäver med kroppen, härma djur vi lär oss om etc. I dokumentationen av elevernas lärande noteras även 
den fysiska utvecklingen och eventuella brister kan ge upphov till olika former av extra insatser.
Social gemenskap i förskoleklassen
Under hela skoldagen främjas den sociala gemenskapen på många sätt; morgonsamling, gemensamma 
rutiner och övningar, samarbete i par och i grupp, diskussioner, lekar och rastaktiviteter. I dessa processer 
säkerställer pedagogerna att vänlighet och ömsesidig respekt präglar den sociala gemenskapen. De 
demokratiska värdena och alla människors lika värde understryks både proaktivt och reaktivt. Vi genomför 
också kontinuerligt olika samarbetsövningar, som främjar såväl gruppsammanhållning som den 
individuella självkänslan. Ett annat viktigt inslag i den sociala gemenskapen är de traditioner som utvecklats 
och som binder gruppen samman. Ytterligare en viktig faktor för den sociala gemenskapen är det 
övergripande värdegrundsarbete,
som finns beskrivet under en annan punkt i denna ansökan.
Lektionsrutiner inom RWS
Redan från förskoleklass implementerar vi RWS lektionsrutiner och som tillämpas i alla årskurser i 
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grundskolan:
‐ På morgonen ställer eleverna upp sig ett på led utanför klassrummet, tar sin mentor i hand och säger 
god morgon innan de går in i klassrummet.
‐ När eleverna kommer in i klassrummet ställer de sig bakom sin stol och bänk tyst och fint då de kommer 
in i klassrummet. Där inväntar de en signal från pedagogen att det är ok att sätta sig på sin plats.
‐ Läraren för in närvaro i Admentum
‐ Läraren presenterar lektionens syfte och upplägg.
‐ Lektionen genomförs.
‐ Lektionen knyts ihop genom någon form av sammanfattning eller utvärdering av om lektionens mål 
uppnåddes.
‐ Efter varje lektions slut ställer sig eleverna bakom sin stol och bänk och inväntar en signal på att få gå 
ut från klassrummet.
‐ Efter varje rast eller annan utgång från klassrummet ställer sig eleverna i ett led utanför klassrummet 
igen, eller sitter på sin plats på bänken utanför. När de är ok att gå in i klassrummet ställer de sig bakom sin 
stol och bänk och väntar på en signal från pedagogen till att få sätta sig.
Internationellt samarbete
RWS arbetar långsiktigt med att utveckla internationellt samarbete inom skolområdet, för att stärka det 
globala perspektivet i undervisningen, främja språkinlärningen och öka motivationen för fortsatta studier i 
Sverige och internationellt. För tillfället har vi samarbete med två skolor i New Delhi, Indien, en i Budapest 
och ett utbildningsprojekt i Gambia. Just nu planerar vi för att etablera samarbete med en skola i Canada. 
IT i undervisningen
Samtliga lärare har laptops och de får kontinuerlig utbildning i hur de ska använda IT för att på bästa sätt 
ska vidareutveckla och effektivisera sin undervisning. Samtliga klassrum är utrustade med projektorer och 
annan relevant IT‐utrustning. Det finns god tillgång till klassuppsättningar av Ipads /laptops för eleverna i 
den dagliga undervisningen. För samtliga elever i behov av särskilt stöd och som bedöms ha nytta av dator i 
sitt arbete erbjuds en egen laptop. I förskoleklass används främst Ipads. I dag har barn redan som mycket 
små stor vana vid It, varför fokus ligger att på ett strukturerat men lekfullt sätt visa barnen nya möjligheter 
och användningsområden att använda IT på ‐ detta för att stärka lärandeprocessen optimalt.
Samverkan med grundskolan
Vi arbetar för att underlätta övergången mellan förskoleklass och grundskola. Det innebär rent konkret att 
vi möter elevens mognadsnivå genom att all berörd personal samarbetar på ett öppet och flexibelt sätt. För 
detta upprättar vi en arbetsplan, med bl a följande:
‐ I samband med skolstarten uppmärksammas särskilt eleverna i förskoleklasserna. De hälsas välkomna av 
de äldsta eleverna på skolan vid gemensam samling och aktiviteter utomhus.
‐ Under läsåret arbetar vi sedan utifrån ett faddersystem. Varje elev , också de som börjar i förskoleklass, får 
en elev i en högre årskurs som blir deras fadder. Detta innebär att det skapas en "fadderfamilj". Dessa har 
olika aktiviteter tillsammans under läsåret, t ex FN‐dagen, sagotema, OS mm
‐ Gemensamma friluftsaktiviteter där både förskoleklassens och grundskolans elever deltar , t ex skoljoggen, 
orienteringsdagar, friluftsdagar med vintersporter eller bad, fotbollsdagen m m
‐ Dessutom inkluderas och integreras eleverna i förskoleklassen med äldre elever på skolan vid andra
gemensamma aktiviteter under året, t ex kultursamlingar, Luciafirande, sångstunder vid
terminsavslutningarna, städdag, Raoul Wallenbergdagarna, Valborgsmässofirandet samt
nationaldagsfirandet.
Verksamheten i våra förskoleklasser inom RWS genomförs på det sätt som är beskrivet ovan, och det 
kommer också ske inom RWS Upplands Bro.

 

10.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

10.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
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
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9
kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.
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11. Grundskola
 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola.
 
 

11.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i
olika grupperingar.

Arbetsformer i vardagen för de lägre åldrarna
Vår mission är att "vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor", vilket 
innebär att vi är ytterst noggranna med att anpassa undervisningen till varje enskild elev med extra 
anpassningar, särskilt stöd och extra utmaningar om det visar sig finnas behov av det. Vårt arbete med 
extra anpassningar och särskilt stöd framgår av avsnitt 7.1. Utöver detta är vi noggranna med att ge elever 
med behov av särskilda utmaningar det stöd de behöver för att inte uppfatta skolundervisningen som 
tråkig. 
Vi utgår från läroplan/kursplaner. För att säkerställa att alla elever, oavsett skola och klass, får en god och 
likvärdig undervisning har lärarna ett pedagogiskt stöd i vår lärplattform Canvas och i vår skolplattform 
Admentum. I Canvas finns en undervisningsstruktur baserat på läroplan/kursplaner för varje ämne och varje 
årskurs, bl a bestående av årskursens olika undervisningsmoduler. I varje modul finns undervisningsmaterial 
av olika slag som läraren kan använda i undervisningen. Detta betyder att läraren själv inte behöver göra 
en grovplanering för skolåret, utan det finns redan klart när skolåret börjar. Läraren kan förstås lägga till 
eget undervisningsmaterial i de olika modulerna som sedan kan delas med andra lärare om man finner det 
lämpligt. 
I lågstadiet tillämpar vi klasslärarsystem. Till sin hjälp har klassläraren i allmänhet hjälp av en fritidsledare 
som är dedikerad för klassen och som dessutom arbetar med eleverna under fritids. I de praktiskt estetiska 
ämnena har vi ämneslärare. Lärarna och fritidsledarna är organiserade i arbetslag – i allmänhet ett 
arbetslag per årskurs eller per två årskurser beroende på antalet klasser i varje årskurs. Arbetslaget har ett 
gemensamt arbetsrum där individuellt arbete sker. Det gemensamma arbetsrummet ligger i direkt 
anslutning till klassrummen och fritidslokalen. 
För att stimulera elevernas utveckling och lärande arbetar vi i de lägre åldrarna med en stor variation av 
uttryckssätt och arbetsformer. Som koncern binder vi oss inte till ett enda arbetssätt som vi sedan håller fast 
vid för sakens skull, utan vi söker ständigt efter de arbetsformer som bäst motsvarar vår mission om att göra 
skillnad för varje enskild elev och som ger bästa möjliga förmåge‐ och kunskapsutveckling hos eleverna. 
Detta innebär dock inte att vi godtyckligt byter arbetssätt utan att vi systematiskt analyserar resultaten av 
vår verksamhet och utifrån dem väljer arbetssätt i dialog med och mellan  lärare i de olika ämnesgrupperna. 
Verksamheten planeras därför på ett sådant sätt att eleverna erbjuds en variation av enskilt arbete och 
arbete i grupp, arbete inomhus och utomhus, högläsning och berättande samt olika former av fysisk 
aktivitet. Vi lägger stor vikt vid att ge alla barn möjlighet till praktiskt och kreativt arbete i form av t ex slöjd, 
bild, musik och matlagning. Genom vårt varierande arbetssätt involveras och stimuleras de olika sidorna av 
barnens utveckling ‐ den emotionella, motoriska, sociala och intellektuella ‐ varje dag‐ i verksamheten. Det 
innebär att vi
arbetar med en stor bredd av uttrycks‐ och arbetssätt för att skapa lust, glädje och motivation i lärande och 
utveckling. Vi högläser, sjunger, rör på oss, lär genom lek, ritar och skapar på mångahanda sätt. 
Undervisningen innehåll och olika aktiviteter samordnas ofta i teman efter barnens önskemål, t ex skogens, 
djur, årstider, aktuella händelser. Pedagogerna utmanar också eleverna att prova nya saker, som t ex att 
motverka traditionella könsmönster eller andra stereotyper. Ibland gäller samma arbetsformer och 
aktiviteter för alla elever, ibland får de välja mellan olika alternativ. 
Språkutveckling
Vi arbetar mycket med att skapa en fysisk miljö i de lägre åldrarna som är språkstimulerande med mycket 
aktiv text uppsatt på väggarna och tavlan. På tavlan är texten ”aktiv”, d.v.s. den text som finns där gås 
igenom tillsammans med barnen; vad som står där, gjorda förändringar, t.ex. aktuell närvaro, dagens 
aktiviteter och dagens datum. Andra exempel på aktiv text är att alfabetet, som alltid tydligt sitter uppsatt, 
stolarna vid borden är märkta med barnens namn på stolsryggarna. Barnen har fri tillgång till böcker, 
tidningar och spel, som alla tillför stimulerande träning till gagn för barnens språkliga utveckling. Vi arbetar 
aktivt med Bornholmsmodellen som grund både i förskolan , förskoleklassen och i åk 1. Det är således för 
att utveckla barnens förståelse för hur det talade språket kan överföras till bokstäver, ord och meningar. 
Språkstimuleringen sker också genom att vi alltid har mycket samtal och dialog med barnen. Vi uppmuntrar 
alla barn att använda sitt verbala språk så mycket som möjligt. Det ständigt pågående samtalet är också ett 
utmärkt sätt att utveckla barnens ordförråd och det tränas så ofta och mycket som möjligt på olika sätt; dels 
genom att vi pratar om allt vi ser och gör, dels genom att vi ofta sjunger och har rim och ramsor. Vi läser 
mycket böcker och samtalar både om innehållet och om de bilder som finns till. Nyfikenheten och lusten att 
läsa kan väckas av högläsningen och den kan dessutom ge barnen nya kunskaper om sin omvärld. 
Högläsningen syftar också till att ge barnen en förståelse för hur det skrivna ordet är konstruerat samt öka 
deras ordförråd. Inte sällan kan samtalet under högläsningen så småningom lämna innehållet i boken, 
eftersom barnen ofta associerar till egna tankar och upplevelser. Dessa
”avstickare” ser vi som naturligt och positivt eftersom dessa dialoger utgår från barnens egna tankar och 
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givetvis också är viktiga för språkutvecklingen. Också i den fria leken, som är ett självklart inslag i de lägre 
årskurserna, sker en viktig språkutveckling eftersom barnen då måste kommunicera med varandra för att 
göra sig förstådda. Här arbetar vi systematiskt med att göra barnen delaktiga och intresserade av att ta till 
sig kunskaper om att kunna läsa och skriva. Det gör vi genom att hela tiden utgå från barnen och vad de 
har i sin närmiljö, från deras intressen, vad de känner och gör. När vi läser saker försöker vi alltid hitta det de 
känner igen, så att det blir något de kan relatera till. Genom att sätta barnet i centrum i vårt arbete med 
språkutveckling ökar därmed våra förutsättningar att på bästa sätt utveckla varje barns språk. 
Matematik är en abstrakt vetenskap, men för att erövra abstrakta begrepp arbetar vi konkret. Vi utgår också 
ifrån principen att eleven ska behärska ett begrepp muntligt innan skriftlig representation kommer på tal. 
Den allra största delen av matematiken i de lägre åldrarna integreras i olika aktiviteter för lustfyllt lärande, 
men bakom finns en tanke om vilka inslag eleverna ska möta, så att de på bästa sätt förbereds för den 
fortsatta matematikutbildningen. Arbetet innehåller stora delar laborativa inslag med praktiskt material i 
grupper om 2‐3 elever, men också individuellt arbete och arbete i helklass.
Lektionsrutiner inom RWS
Redan från förskoleklass implementerar vi RWS lektionsrutiner och som fortsätter att tillämpas i lågstadiets 
årskurser: 
‐ På morgonen ställer eleverna upp sig ett på led utanför klassrummet, tar sin mentor i hand och säger 
god morgon innan de går in i klassrummet.
‐ När eleverna kommer in i klassrummet ställer de sig bakom sin stol och bänk tyst och fint då de kommer 
in i klassrummet, där inväntar de en signal från pedagogen att det är ok att sätta sig på sin plats.
‐ Läraren för in närvaro i skolplattformen Admentum
‐ Läraren presenterar lektionens syfte och upplägg, både muntligt och skriftligt.
‐ Lektionen genomförs
‐ Lektionen knyts ihop genom någon form av sammanfattning eller utvärdering av om lektionens mål 
uppnåddes.
‐ Efter varje lektions slut ställer sig eleverna bakom sin stol och bänk och inväntar en signal på att få gå 
ut från klassrummet.
‐ Efter varje rast eller annan utgång från klassrummet ställer sig eleverna i ett led utanför klassrummet 
igen, eller sitter på sin plats på bänken utanför. När de är ok att gå in i klassrummet ställer de sig bakom sin 
stol och bänk och väntar på en signal från pedagogen till att få sätta sig.
IT i undervisningen
Samtliga lärare har laptops och de får kontinuerlig utbildning i hur de ska använda IT för att på bästa sätt 
ska vidareutveckla och effektivisera sin undervisning. Samtliga klassrum är utrustade med projektorer och 
annan relevant IT‐utrustning. Det finns god tillgång till klassuppsättningar av Ipads /laptops för eleverna i 
den dagliga undervisningen. De används i den utsträckning lärarna bedömer det lämpligt. För samtliga 
elever i behov av särskilt stöd och som bedöms ha nytta av dator i sitt arbete erbjuds ett kontinuerligt IT‐
stöd. I dag har barn redan som mycket små stor vana vid It, varför fokus ligger att på ett strukturerat men 
lekfullt sätt visa barnen nya möjligheter och användningsområden att använda IT på ‐ detta för att stärka 
lärandeprocessen optimalt.
Mellan‐ och högstadiet
Vår mission är att "vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor", vilket 
innebär att vi är ytterst noggranna med att anpassa undervisningen till varje enskild elev med extra 
anpassningar, särskilt stöd och extra utmaningar om det visar sig finnas behov av det. Vårt arbete med 
extra anpassningar och särskilt stöd framgår av avsnitt 7.1. Utöver detta är vi noggranna med att ge elever 
med behov av särskilda utmaningar det stöd de behöver för att inte uppfatta skolundervisningen som 
tråkig. 
Vi utgår från läroplan/kursplaner. För att säkerställa att alla elever, oavsett skola och klass, får en god och 
likvärdig undervisning har lärarna ett pedagogiskt stöd i vår lärplattform Canvas och i vår skolplattform 
Admentum. I Canvas finns en undervisningsstruktur baserat på läroplan/kursplaner för varje ämne och varje 
årskurs, bl a bestående av årskursens olika undervisningsmoduler. I varje modul finns undervisningsmaterial 
av olika slag som läraren kan använda i undervisningen. Detta betyder att läraren själv inte behöver göra 
en grovplanering för skolåret, utan det finns redan klart när skolåret börjar. Läraren kan förstås lägga till 
eget undervisningsmaterial i de olika modulerna som sedan kan delas med andra lärare om man finner det 
lämpligt. 
Fr om årskurs 4 i mellanstadiet tillämpar vi ämneslärarsystem och där varje elev har en mentor. I 
mellanstadiet har varje klass sitt eget klassrum som eleverna normalt har sin undervisning i (bortsett från de 
praktiskt estetiska ämnena). Lärarna är organiserade i arbetslag – ett för mellanstadiet och ett för 
högstadiet. Vid många parallella klasser kan det bli aktuellt med ett par arbetslag per stadium. Arbetslaget 
har ett gemensamt arbetsrum där individuellt arbete sker. Lärarnas arbetsrum är jämt utplacerade på skolan 
så att vuxennärvaro finns i alla delar av skolan.  
Redan från förskoleklass implementerar vi RWS lektionsrutiner och som tillämpas även i mellanstadiet och 
högstadiet:
‐ På morgonen ställer eleverna upp sig ett på led utanför klassrummet, tar sin mentor i hand och säger 
god morgon innan de går in i klassrummet.
‐ När eleverna kommer in i klassrummet ställer de sig bakom sin stol och bänk tyst och fint då de kommer 
in i klassrummet. Där inväntar de en signal från pedagogen att det är ok att sätta sig på sin plats.
‐ Läraren för in närvaro i Admentum
‐ Läraren presenterar lektionens syfte och upplägg.
‐ Lektionen genomförs.
‐ Lektionen knyts ihop genom någon form av sammanfattning eller utvärdering av om lektionens mål 
uppnåddes.
‐ Efter varje lektions slut ställer sig eleverna bakom sin stol och bänk och inväntar en signal på att få gå 
ut från klassrummet.
‐ Efter varje rast eller annan utgång från klassrummet ställer sig eleverna i ett led utanför klassrummet 
igen, eller sitter på sin plats på bänken utanför. När de är ok att gå in i klassrummet ställer de sig bakom sin 
stol och bänk och väntar på en signal från pedagogen till att få sätta sig.
Internationellt samarbete
RWS arbetar långsiktigt med att utveckla internationellt samarbete inom skolområdet, detta för att stärka 
det globala perspektivet i undervisningen, främja språkinlärningen och öka motivationen för fortsatta 
studier i Sverige och internationellt. För tillfället har vi samarbete med två skolor i New Delhi, Indien, en i 
Budapest och ett utbildningsprojekt i Gambia. Just nu planerar vi för att etablera samarbete med en skola i 
Canada. 
IT i undervisningen
Samtliga lärare har laptops och de får kontinuerlig utbildning i hur de ska använda IT för att på bästa sätt 
ska vidareutveckla och effektivisera sin undervisning. Samtliga klassrum är utrustade med projektorer och 
annan relevant IT‐utrustning. På högstadiet tillämpas one‐to‐one konceptet, vilket innebär att alla elever 
har egen dator. Fr o m årskurs 4 ökas användningen av dator i undervisningen. Lärarna använder 
lärplattformen Canvas helt och fullt och en stor del av inlämningsuppgifter/tester/prov m m sker med hjälp 
av dator och Canvas olika funktioner. För samtliga elever i behov av särskilt stöd och som bedöms ha nytta 
av dator i sitt arbete erbjuds en egen laptop. 
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Övergripande undervisningsstruktur inom RWS
Utöver den lokala organisationen och de lokala arbetsformerna har vi en koncernövergripande 
undervisningsstruktur som syftar till att etablera likvärdighet i undervisningen oavsett skola och klass. 
‐ För det första använder vi oss av två koncernövergripande digitala plattformar, nämligen 
lärplattformen Canvas och skolplattformen Admentum. Dessa båda system kompletterar varandra samtidigt 
som de är integrerade på lite olika sätt. 
‐ Dessutom har vi en organisationsstruktur i matrisform där varje enskild lärare dels tillhör ett arbetslag 
på skolan, som i sin tur rapporterar till rektor eller biträdande rektor, och dels tillhör en ämnesgrupp på 
koncernnivå under ledning av en förstelärare. 
Förstelärarorganisationen
‐ Förstelärarna inom RWS är alltså utsedda på koncernnivå. Beslutet tas av koncernledningen i 
samförstånd med rektorerna för att säkerställa att organisationen får en optimal sammansättning.
‐ Varje förstelärare bedriver utöver förstelärarskapet undervisning antingen som klasslärare i 
förskoleklass och lågstadiet eller som ämneslärare på mellanstadiet och högstadiet.
‐ En förstelärare ansvarar för utvecklingen av ett ämne i ett stadium, vilket betyder att vi i respektive 
ämne ska ha tre förstelärare – en för lågstadiet (F‐3), en för mellanstadiet och en för högstadiet. En av dessa 
förstelärare har ett koordinationsansvar över stadiegränserna. I dagsläget har vi inte tillräckligt med 
förstelärare för att fullt ut kunna tillämpa denna modell och därför har vi fokuserat på matematik, svenska, 
engelska, NO, SO och musik. I takt med att antalet förstelärare ökar kommer vi täcka också de övriga 
ämnena.
‐ Förstelärarna rapporterar till koncernens vice VD. Förstelärarmöten hålles 2‐3 gånger per termin.
‐ Försteläraren leder respektive ämnesgrupp dels genom fysiska möten någon gång per år, och dels med 
virtuella möten med hjälp av Teams i Office 365 vid flera tillfällen per termin.
‐ Förstelärarens ansvar är att utveckla undervisningen i ämnet tillsammans med sina ämneskollegor i de 
olika skolorna.
‐ Ett av förstelärarens viktigaste verktyg för att utveckla undervisningen är den s k ämnesmastern i 
Canvas, som utgör en gemensam digital lärplattform för lärarna i det aktuella ämnet. 
Ämnesgrupperna
‐ Alla lärare ska tillhöra minst en ämnesgrupp. Val av ämnesgrupp görs i samförstånd med respektive 
skolledning.
‐ För ämneslärare är det naturligt att välja något av de få ämnen läraren undervisar i. Klasslärare, som 
undervisar i mer eller mindre alla ämnen, ska välja det ämne man är mest intresserad, kunnig eller bekväm i. 
Skolledning ser till att klasslärarna på skolan tillhör olika ämnesgrupper.
‐ Ämnesgrupperna träffas fysiskt minst en gång per skolår och 2‐3 gånger per termin i virtuella möten. 
Utöver detta kommunicerar man löpande genom Teams i Office365.
‐ Varje lärare förväntas genom ämnesgrupperna bidra till utveckling av undervisningen i ämnet inom 
RWS.
‐ Ambitionen är att lärarna med denna organisationsform ska ges den pedagogiska och akademiska 
stimulans som är nödvändig för att läraren ska utveckla sin förmåga att bedriva god undervisning.
Lärplattformen Canvas
‐ Canvas är ett stöd för lärarna i undervisningen och är lärarnas viktigaste verktyg för att lägga ut 
undervisningsmaterial till eleverna. Detta gäller i mindre grad i de lägre årskurserna men ökar steg för steg i 
de högre årskurserna. Fr o m årskurs 4 sker en stor del av inlämningsuppgifter/tester/prov med olika 
funktioner i Canvas. Fr o m årskurs 7 sker i stor sett all skriftlig kommunikation mellan lärare och elev med 
hjälp av Canvas olika funktioner. 
‐ I Canvas finns och utvecklas en s k ämnesmaster i varje ämne och för varje årskurs. Ämnesmastern är ett 
stöd för läraren i genomförandet av undervisningen under skolåret och används också av läraren för att 
lägga ut och ta in digitalt material från eleverna. Undervisningsmastern innehåller en grundstruktur 
uppdelat i moduler för hela förskoleklassens skolår. Här finns all den information som läraren behöver för 
att kunna bedriva en undervisning enligt gällande kursplan under skolåret. I varje modul finns 
lektionsplaneringar, övningsuppgifter m m för eleverna, och annat undervisningsmaterial för att kunna 
bedriva en god och likvärdig undervisning. 
‐ Inför skolårets början i mitten av augusti skjuts ämnesmastern i respektive årskurs ut i de lokala 
kurserna på skolorna. En kurs avser ett ämne för en klass och alla elever i klassen och läraren är anslutna till 
kursen. Den lokala kursen i svenska för klass 7a i RWS Bromma blir exempelvis uppdaterad från 
ämnesmastern för årskurs 7 i svenska. I överblicksvyn har varje enskild elev sina kurser/ämnen, bilaga 
11.1a. Läraren kan se allt material och kan sedan göra de anpassningar som läraren bedömer nödvändiga 
för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett optimalt sätt för just den klassen. Läraren publicerar sedan 
innehållet för eleverna steg för steg under skolåret.
‐ När lärarna utvecklar eget digitalt undervisningsmaterial som man vill dela med övriga lärare skickar 
man upp materialet på en gemensam plats för ämneslärarna i Canvas (benämns Commons). I dialog med 
lärarna beslutar sedan försteläraren om ämnesmastern ska uppdateras med det nya materialet. På detta 
sätt utvecklas ämnesmastern av ämneslärarna, vilket gör att det i praktiken upplevs som det egna 
undervisningsmaterialet. 
‐ Canvas används av alla lärare för alla elever och all skriftlig kommunikation mellan elev och lärare sker 
via Canvas. Kommunikation kan också ske genom inläsning av svar, och eleven kan också filma sig själv när 
svar ges till läraren. Läraren kan kommunicera på samma sätt till elev. Detta är ett komplement till den 
kommunikation som sker i klassrummet, och ger läraren nya och stora möjligheter att behandla varje 
enskild elev på ett sätt som passar eleven. För varje elev bedrivs undervisningen i ett antal olika ämnen eller 
i vårt fall i form av en kurs. När eleven går in på sitt konto med datorn ser eleven alla sina ämnen/kurser på 
en översiktsbild. När lektionen börjar i ämnet klickar eleven på den aktuella kursen och på den lektion som 
just börjat. Där publicerar läraren undervisningsmaterial och inlämningsuppgifter m m. All dokumentation i 
ämnet finns alltså samlat på en plats tillgängligt både för elever, för vårdnadshavare och lärare. För varje 
ämne/kurs finns en bedömningsmatris som med automatik hämtats ner från Admentum när ämnet/kursen 
startade vid skolårets början. När en uppgift eller prov läggs ut till eleverna kopplas det till relevant matris 
och används sedan smidigt och enkelt vid lärarens bedömning av elevens arbetsinsats. 
Skolplattformen Admentum
‐ Skolplattformen Admentum används mest för respektive skolas administrativa hantering, 
närvarohantering, kommunikation med vårdnadshavare, schema, bedömningar som ämnesprognoser, 
betyg m m. 
‐ Canvas och Admentum är integrerade med varandra bl a på så sätt att bedömningar av enskilda 
inlämningsuppgifter, prov m m som görs i Canvas med automatik uppdaterar den s k ämnesmatrisen 
(bilaga 11.1b) i Admentum för varje enskild ämne för varje enskild elev. Läs vidare under 11.5.
Undervisningen i skolorna inom RWS bedrivs i enlighet med beskrivning ovan, och det kommer också ske 
inom RWS Upplands Bro.

 
 

11.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser.
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och önskemål sätts sedan nya utvecklingsmål upp för den kommande perioden fram till nästa 
utvecklingssamtal. 

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
Inom RWS tillämpar vi följande metoder för att följa upp elevernas kunskapsutveckling inom grundskolans 
årskurser 1‐5:
‐ I lågstadiet arbetar vi från skolårets början med Skolverkets bedömningsstöd. Senast i oktober månad 
görs den första genomgången med varje enskild elev i varje enskilt moment i ämnena svenska och 
matematik. Så snart alla elever i klassen testats mot bedömningsstödet hålls ett analysmöte för varje klass 
på skolan med deltagande av skolledning, arbetslagsledning och aktuell lärare/fritidsledare. Varje enskild 
elevs kunskapsstatus och utveckling analyseras, och vid behov vidtas omedelbart åtgärder antingen av 
karaktären extra anpassningar eller särskilt stöd. I december görs motsvarande genomgång för de elever 
som inte blivit godkända i oktober, och i april för de elever som inte blivit godkända tidigare.
‐ Dessutom använder vi LegiLexi enligt samma periodicitet som ovan för att säkerställa en god 
läsutveckling för eleverna.
‐ Utöver bedömningsstödet och LegiLexi använder vi i lågstadiet s k ämnesprognoser som sätts löpande 
under skolåret. Dessutom använder vi Skriftligt omdöme i slutet av skolåret, samt för årskurs 3 nationella 
prov. 
‐ Resultaten av bedömningsstödet och LegiLexi redovisas vid utvecklingssamtal med vårdnadshavarna 
en gång per termin. Ämnesprognoserna, skriftligt omdöme och nationella prov publiceras för 
vårdnadshavarna i vår skolplattform Admentum.
‐ I årskurserna 4 och 5 använder vi ämnesprognoser som det viktigaste verktyget för att följa upp 
elevernas kunskapsutveckling. I bilagt dokument ger vi en överblick över läget i december 2019 i klass 4A i 
en av våra skolor, bilaga 11.4b. För varje enskild elev presenteras dessa ämnesprognoser för respektive 
vårdnadshavare. I bilagt dokument, bilaga 11.4c återfinns de texter som förklarar gröna, gula respektive 
röda markeringar för elever/vårdnadshavare respektive för lärare. Rött betyder att åtgärdsprogram finns 
eller ska upprättas. 
‐ Utöver ämnesprognoser kommer vi att använda ett annat verktyg för att kartlägga kunskapsläget vid 
skolstart, nämligen ett digitalt verktyg med namnet Kartläggaren.se. Det ger lärare och skolledning en 
översikt över kunskapsläget i engelska, matematik och svenska i början av skolåret på individnivå, 
klassnivå, årskursnivå och skolnivå.
‐ Så snart alla elever i klassen testats mot kartläggningsverktyget hålls ett analysmöte för varje klass med 
deltagande av skolledning, arbetslagsledning och aktuell lärare/fritidsledare. Varje enskild elevs 
kunskapsstatus och utveckling analyseras, och vid behov vidtas omedelbart åtgärder antingen av 
karaktären extra anpassningar eller särskilt stöd. I början av vårterminen genomförs samma analysarbete. 
‐ I Canvas görs löpande bedömningar av inlämningsuppgifter/prov m m. Dessa bedömningar görs 
baserat på ämnesmatriserna och bedömningen sparas i Canvas i anslutning till uppgiften/provet. Samtidigt 
som bedömningen sparas ner av läraren i Canvas uppdateras med automatik den s k ämnesmatrisen i 
ämnet för varje enskild elev. På detta sätt kan elev och vårdnadshavare få en överblick hur eleven ligger till i 
olika ämnen. Bilägger ämnesmatrisen i svenska för en elev i klass 5a i en av våra skolor, bilaga 11.4d 
‐ Av bilagt styrdokument ”Uppföljning RWS‐elevers kunskapsutveckling”, bilaga 8.1d ges en översikt över 
hur vi inom RWS följer upp elevernas kunskapsutveckling i de olika årskurserna.
Utöver att vi på individnivå följer upp elevernas kunskapsutveckling gör vi det också på klassnivå, 
årskursnivå, skolnivå och koncernnivå. Vi vill helt enkelt säkerställa att vi identifierar generella 
utvecklingsmöjligheter hos enskilda lärare och i grupp, i vårt sätt att leda och styra verksamheten, EHTs 
funktion, digitala stödverktyg, undervisningsmaterial m m och sedan genomföra de nödvändiga 
förändringarna i verksamheten så att elevernas lärande utvecklas. Vi gör det för varje årskurs fr o m åk 1 till 
åk 9 i varje skola. Två till tre gånger per år genomför vi på skolorna en s k ”Analys av ämnesprognoserna 
inom RWS”, bilaga 11.4e, som är satta för varje enskild elev i varje enskilt ämne. I bilagt dokument beskriver 
vi översiktligt hur detta analysarbete går till.
I Admentum har vi också den s k Elevhälsomodulen. Dess funktion är att vara ett verktyg för att på ett 
effektivt sätt kunna stödja elever med behov av särskilt stöd. Funktionen ger stöd vid framtagning av USSar 
och Åtgärdsprogram, samtidigt som vi lagrar dem på ett tryggt och säkert sätt på hög autentiseringsnivå 
genom bankID. Det är också ett stöd i de olika processerna i elevhälsoarbetet. I bilagt dokument, bilaga 
11.4f visas en vy över aktuella åtgärdsprogram.
Uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling i årskurserna 1‐5 sker enligt ovanstående beskrivning och 
bilagor, och det kommer även att ske inom RWS Upplands Bro.

 

11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Individuell utvecklingsplan (IUP)
Även i årskurserna 6‐9 har varje elev en individuell utvecklingsplan (IUP) som finns på skolplattformen 
Admentum i anslutning till övrig uppföljning av elevens kunskapsutveckling. Utseendet framgår av bilaga 
11.5a som är ett exempel för en elev i årskurs 6 i en av våra skolor. Vi anser nämligen att IUPn är grunden 
för ett målmedvetet utvecklingsarbete omkring elevens kunskaper. IUPn revideras vid utvecklingssamtalen 
som hålles en gång per termin. Dessa återkommande utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare är 
grunden för ett gott och förtroendefullt samarbete om elevens kunskapsutveckling. Vid dessa 
utvecklingssamtal jobbar man direkt i IUPn. När elev, vårdnadshavare och lärare är överens om innehållet 
sparas den ned, och finns sedan tillgängligt för elev och vårdnadshavare i Admentum. 
IUP utgår alltid ifrån lärarens sammanställda information om elevens kunskaper i förhållande till 
kunskapskraven. Den ger också tydlig information om eleven riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav 
som minst ska uppnås eller om man ser potential till extra utmaningar. Vid upprättande av IUPn utgår vi 
från elevens styrkor, förutsättningar och intressen och tydliggör positiva förväntningar på elevens förmåga 
att utvecklas. I IUP n skall också tydliggöras vilket ansvar skolan, eleven, och vårdnadshavaren har för att 
eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så väl som möjligt. I IUPn kartläggs elevens nuläge i 
fråga om kunskaper och social utveckling relaterat till tidigare uppsatta mål. Utifrån nuläget, ambitioner 
och önskemål sätts sedan nya utvecklingsmål upp för den kommande perioden fram till nästa 
utvecklingssamtal. 
Inom RWS tillämpar vi följande metoder för att följa upp elevernas kunskapsutveckling inom grundskolans 
årskurser 6‐9:
‐ I årskurserna 6 till 9 använder vi ämnesprognoser som det viktigaste verktyget för att löpande följa upp 
elevernas kunskapsutveckling under terminerna. I bilagt dokument ger vi en överblick över läget i december 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emilia Kihlstrand 

Utredare 

Utbildningskontoret 

+46 8-581 696 64 

emilia.kihlstrand@upplands-bro.se 

2021-03-16 UN 21/0064  

Utbildningsnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på remiss till Skolinspektionen, 
Tellusskolan AB ansökan om nyetablering av 
grundskola i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar på remiss som sitt eget 

och överlämnar det till Skolinspektionen.  

Sammanfattning 

Tellusskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, fritidshem och 

grundskola vid Tellusskolan Discovery i Upplands-Bro kommun fr.o.m. läsåret 

2022/23.  

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag 

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

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Se Utbildningskontorets yttrande nedan. 

Beslutsunderlag 

 Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Tellusskolan AB 

den 9 februari 2021 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor den 16 mars 2021 

Ärendet 

Tellusskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, fritidshem och 

grundskola vid Tellusskolan Discovery i Upplands-Bro kommun fr.o.m. läsåret 

2022/23.  

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag 

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

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-03-16 UN 21/0064 

 

 

Utbildningskontorets yttrande 

Upplands-Bro kommun är bebyggt på ett sådant sätt att kommunen har två tätorter, 

Bro och Kungsängen. Remiss-svaret avser en ansökan om fristående skola i 

Tibbleområde i Kungsängen. Elever, åk f-3, i det här området går i dagsläget 

vanligen i de kommunala skolorna Lillsjöskolan eller Bergaskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 

För Upplands-Bro kommuns del ser Utbildningskontoret inte att etableringen 

medför stora ekonomiska konsekvenser eftersom en fristående aktör uppbär 

samma ekonomiska ersättning per elev som den kommunala huvudmannen får. 

Etableringsfasen av en ny skola kan medföra merkostnader, särskilt i de fall där 

man inte, från uppstart, har möjlighet att fylla upp skolan till kapacitet. Detta är 

dock en ekonomisk risk eller konsekvens som den fristående huvudmannen tar i 

det här fallet. 

En möjlig ekonomisk konsekvens vid en nyetablering kan få till följd att de 

kommunala skolornas elevunderlag minskar. De två kommunala skolorna Lillsjö- 

och Bergaskolan har idag ett stort elevantal med tillfälliga lokaler, vilket vid ett 

minskat elevunderlag kan komma att förändras på sikt.  

Organisatoriska konsekvenser 

Vad som organisatoriskt kan komma att ske vid en eventuell nyetablering är svårt 

att förutse men sannolikt kommer boende i området att vilja ha sina barn på en 

skola närmare hemmet och då vilja byta till den nya skolan. Den skola som 

Tellusskolan AB söker tillstånd för att dock en relativt liten skola, vilket sannolikt 

inte kommer att påverka organisationen vid befintliga skolor i närområdet då 

elevunderlaget är så pass stort.  

Pedagogiska konsekvenser 

Tellusskolan AB liksom alla andra huvudmän inom utbildning, förväntas följa 

både skollag och läroplan. Eftersom ett eventuellt godkännande lämnas av 

Skolinspektionen och därmed även tillsynsansvaret finns där så ser inte 

Utbildningskontoret anledning att kommentera pedagogiska konsekvenser för 

elever som kan komma att gå där.  

Det finns, i dagsläget, inte några planer på att etablera någon annan skola i det 

direkta närområdet, så för de vårdnadshavare som vill välja ett kommunalt 

alternativ för sina barns skolgång kommer kommunen att hänvisa till befintliga 

skolor. 

Barnperspektiv 

Barn har rätt att gå på en skola nära hemmet. Gärna en skola där de går 

tillsammans med kamrater som de kan leka med och umgås med även på fritiden. 

Att det etableras en skola i området är positivt ur barnets perspektiv. För barnet 

skall det inte vara någon avgörande skillnad på om skolan drivs av en fristående 

eller en kommunal huvudman. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
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Utbildningskontoret 

 

 

 

Fredrik Nordvall 

Utbildningschef 

 

 

Bilagor 

1. Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Tellusskolan AB 

den 9 februari 2021 

2. Befolkningsprognos och elevunderlag för Upplands-Bro kommun 

3. Skolkarta Upplands-Bro kommun 

 

 

Beslut sänds till 

 Skolinspektionen 
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From:  

Sent: den 9 februari 2021 10:38 

To: Kommun 

Cc:  

Subject: Remiss: Dnr: SI 2021:655 Ansökan från Tellusskolan AB 

Attachments: Ansökan SI 2021-655.pdf 

 

Remiss från Skolinspektionen  

Tellusskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för förskoleklass, 

grundskola och fritidshem vid Tellusskolan Discovery i Upplands- Bro kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan 

utan bilagor bifogas.  

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 

etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå 

vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start 

av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  

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

medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 6- 12 år) av elever i kommunen. Prognosen 

ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och 

fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive 

kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola 

framgå. 

3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans diarienummer SI 2021:655 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell 

ansökans diarienummer.  
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På Skolinspektionens vägnar 

 

 

Utredare 
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Lägg till bilaga

 
 

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

 

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

Kontaktperson

E‐postadress

Telefon arbetet

Mobil

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

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

 

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.

 

2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9
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2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 14 14 28

Läsår 2 14 14 14 42

Läsår 3 14 14 14 14 56

Fullt
utbyggd
verksamhet

14 14 14 14 14 14 14 98

 

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 25 f‐1

Läsår 2 37 f‐2

Läsår 3 47 f‐3

Fullt utbyggd verksamhet 52 f‐6

   
 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.

   
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs 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 årskurs
‐  hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Demoskop har fått i uppdrag att genomföra en undersökning av intresse och elevunderlag i Upplands‐Bro. 
Undersökningen kommer att levereras till oss runt den 7 feb och vi ber därmed om uppskov i någon vecka 
med att bifoga denna. Utöver undersökningen så kommer också barnen som går på förskolan Discovery att 
gå kvar hos oss inom Tellus när de börjar skolan, då pedagogiken och lokalerna är den samma.

Lägg till bilaga

   
 

2.6 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.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.
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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 förskoleklass 732528 732528 732528

Kommunalt bidrag grundskola 964580 1929159 2893739

Kommunalt bidrag fritidshem 921323 1358441 1697196

Avgift fritidshem 180000 273600 345600

Övriga intäkter 105000 105000 157000

Summa intäkter 2903431 4398728 5826063

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 187440 191000 195000

    Lärare förskoleklass 490000 490000 490000

    Lärare grundskola 699000 1397000 2102000

    Personal fritidshem 704000 932000 1174000

    Övrig personal 208740 208740 312000

    Administration 46348 46348 46348

    Rekrytering

    Fortbildning 12000 17500 23000

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 227000 341000 531762

    Kostnader för speciallokaler 9000 18000 18000

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 14000 20500 27500

Läromedel      

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

166132 181000 224000

Övrigt      

    Info och annonsering 10000 10000 10000

    Elevhälsa 102000 160350 227800

    Skolmåltider 186467 279700 372933

    Försäkringar 14500 14500 14500

    Studie‐ och yrkesvägledning

    Övriga kostnader 9000 9000 9000

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 46480 71950 87420

    Datorer 12800 16800 16800

    Telefon, kopiator mm 3180 3180 3180

Summa kostnader 3148087 4408568 5885243

Vinst/förlust ‐244656 ‐9840 ‐59180
 

 

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.

Resultatbudgeten visar på negativt resultat under de första tre åren men positivt resultat år 4. Skolan 
expanderar varje år vilket innebär relativt stora kostnader de första åren. Fullt utbyggd verksamhet beräknas 
generera godtagbar lönsamhet.
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3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

Vi kommer att tillämpa maxtaxa på fritidshemmet i enlighet med kommunens maxtaxa.

 
 

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.

Kungsängen

 

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

Hem‐ och konsumentkunskap
En del av undervisningen i Hkk kommer att ske utomhus på stormkök då utedagar och utomhuspedagogik är 
en av skolans profiler. Många moment går att undervisa om vid utomhusmatlagning. I skolans lokaler finns 
ett mottagningskök som rymmer flera ugnar och spisar. Köket kommer att utrustas med verktyg och redskap 
för att flera grupper ska kunna undervisas i ämnet samtidigt.

Idrott och hälsa
Stor andel av ämnet kommer att undervisas utomhus. Friluftsliv, bollskola, skidåkning om klimatet tillåter. 
Vid skolgårdsgränsen finns en konstgräsplan samt basketkorgar. Under vinterhalvåret kommer vi att ha 
idrott i Ekhammarshallen som ligger 150 m från skolan.

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Några av klassrummen är utrustade med diskbänk och låsbara skåp för labbmaterial.

Slöjd
Ett av rummen inomhus kommer att iordningställas till en slöjdlokal utrustad med snickarbänkar, 
handverktyg och maskiner för snickeri och metallarbeten i den ena delen och i den andra delen utrustning 
och maskiner för textilarbeten. 

 

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 tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteket ryms i skolans egna lokaler. Skolbiblioteket kommer att vara en resurs för elevernas utveckling 
i projektämnena (NO och SO), där biblioteket genom att vara både digitalt och analogt kommer att stärka 
elevernas medie‐ och informationskunnighet samt förmåga att vara källkritiska. Biblioteket kommer att ha 
ett stort urval böcker för läsare som precis knäckt koden för att stimulera utveckling och lust. På skolan 
kommer att finnas en biblioteksgrupp där elever biblioteksansvarig lärare och rektor ingår för att säkerställa 
att biblioteket reflekterar elevernas behov samt utvecklas. Eftersom biblioteket kommer att göra en hel del 
nya inköp finns god möjlighet att anlägga ett normkritiskt perspektiv på bibliotekets utbud.
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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 förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 
 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.

13 § och 17‐22 §§ skollagen.
 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 
 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2

kap. 14 § skollagen.
 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
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

1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8
 
Antal elever per lärare, läsår 1 18
Antal elever per lärare, läsår 2 18
Antal elever per lärare, läsår 3 18
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 18

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan 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

2 1.1 3 2.2 4 3.3 7 6.6
 
 
Antal elever per lärare, läsår 1 13
Antal elever per lärare, läsår 2 13
Antal elever per lärare, läsår 3 13
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 13
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna kommer att jobba i ett parallellärarsystem där två lärare tillsammans kan täcka upp behörigheterna 
för en åldersblandad klass på 28 elever. Till detta kommer vi att anställa en behörig musiklärare på deltid 
som undervisar i musikämnet. Behörighet i idrott, hkk och bild räknar vi med att kunna ha inom kollegiet så 
att vi genom att schemalägga utedagarna på samma dag i alla elevgrupper (då undervisningen av dessa 
ämnen framförallt sker). Kan ge undervisningen i dessa ämnen av behöriga lärare genom att byta 
elevgrupper med varandra. Slöjd räknar vi med att ha i ett projekt på utedagarna under några veckor och vi 
har sedan tidigare en slöjdlärare som genomför dessa slöjdprojekt. Vi planerar anställa lärare i språkval på 
deltid.

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
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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

2 1.3 2 1.8 3 2.2 3 2.6
 
 
Antal elever per personal, läsår 1 19
Antal elever per personal, läsår 2 21
Antal elever per personal, läsår 3 21
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet 20
 

 
 

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

Vi avser anställa en person som ansvarar för städning och jobbar i mottagningsköket för att servera 
skollunch och ta hand om disken. Personen kommer också att göra frukost och mellanmål till fritids.

 
 
 

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.

Personalkategorier
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. I skolans 
elevhälsoteam (EHT) ingår specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och 
skolläkare. Elevhälsan arbetar strukturerat med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det innebär att vi 
systema skt arbetar med a  trygga lärandesitua onen för alla elever, minska risken för ohälsa och hinder i 
lärandet.

Specialpedagog/speciallärares uppdrag
Skolan kommer ha en tjänst där specialpedagog och speciallärares uppdrag kombineras. Detta innebär att 
denna person både kommer arbeta direkt med elever som behöver specialpedagogiska insatser och med alla 
elever vid tester och screening, samt med skolpersonal för att stärka förmågan att arbeta främjande och 
förebyggande för att skapa tillgänglighet och inkludera alla elever i undervisningen och på fritids. I 
samverkan med skolpersonalen ingår för specialpedagog/speciallärare att delta vid EHT, vid pedagogiska
utredningar och vid upprättande av åtgärdsprogram, samt vid utvärdering av dessa.
Specialpedagogen/specialläraren deltar även vid behov när en elev är i behov av extra anpassningar. På så 
sätt får specialpedagogen/specialläraren en konsulterande och handledande roll där denne bistår med att 
kartlägga hinder och möjligheter i skolans lärmiljö, både för enskilda elever och generellt för alla elever. För 
att arbeta främjande och förebyggande med hela skolans lärmiljö kommer specialpedagogen/specialläraren
att delta på arbetslagsmöten och vid utbildningstillfällen för hela skolan, där denne medverkar till att öka 
kunskapen om det specialpedagogiska förhållningssättet, generella framgångsfaktorer för varje elevs 
utveckling mot kunskapskraven och på vilket sätt man i första hand kan arbeta främjande och förebyggande 
på grupp‐ och organisationsnivå för att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever på skolan. Exempel på 
detta är att fortbilda lärare i läsinlärning kontinuerligt, presentera ny forskning kring elevers lärande och hur
man skapar bästa förutsättningar för lärande genom att använda den fysiska miljön strategiskt. 
Specialpedagogen/specialläraren kommer vara ansvarig för skolans stödpedagoger. I detta ansvar ingår att 
fortbilda kring olika arbetsmetoder och diagnoser och leda möten för planering och uppföljning i arbetet 
med enskilda elever.

Skolkuratorns uppdrag
En skolkurator kommer finnas anställd på skolan på deltid. Målet med skolkuratorns uppdrag är att ge en 
heltäckande bild av eleven och att föra in ett psykosocialt arbete i skolan, som ska bidra till att varje elev 
uppnår kunskapskraven. Skolkuratorn arbetar för att få en förståelse för olika sammanhang kring eleven, 
som under olika lektioner, på fritids och hemma. Skolkuratorn kommer stimulera till förändring och 
utveckling och att problem hindras eller inte förvärras. I det hälsofrämjande arbetet för hela skolan kommer
skolkuratorn vara verksam kring skolans värdegrundsarbete, konflikthanteringsplan, plan mot diskriminering 
och kränkande behandling, handlingsplaner för ökad elevnärvaro, krishantering, motarbeta 
droganvändning och mobbning samt fungera som handledare till skolpersonal kring psykosocialt arbete. 
Skolkuratorn kommer också fungera som en länk till andra vårdinstanser. Exempel på det generella 
hälsofrämjande arbetet är att skolkuratorn medverkar till att skolpersonalens kunskap om risk‐ och 
skyddsfaktorer för elevers
hälsa och sociala situation kopplat till lärande ökar, genom gemensamma utbildningstillfällen på skolan 
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som skolkuratorn leder. En annan del i det hälsofrämjande arbetet kommer vara att erbjuda vårdnadshavare 
seminarier i olika frågor som rör barn och ungas psykosociala hälsa. Skolkuratorn kommer även i det 
främjande och förebyggande arbetet att leda skolans kompisgrupp. Skolkuratorn kommer planera och 
genomföra möten med kompisgruppen under tre tillfällen varje termin, samt arrangera temadagar kring 
värdegrundsfrågor två gånger per termin för alla elever på skolan.

Skolpsykologs uppdrag
Skolan kommer att ha en skolpsykolog deltidsanställd. Skolpsykologens mål är att stödja både elever, 
vårdnadshavare och skolans personal när skolrelaterad oro kring en elev uppstår. I arbetsuppgifterna ingår 
att samverka med annan personal på skolan kring pedagogiska utredningar och upprättande av 
åtgärdsprogram, erbjuda stödsamtal för både elev, vårdnadshavare och skolpersonal, handleda 
skolpersonal samt bistå vid krishantering och göra psykologiska bedömningar, till exempel inför att en elev 
ska göra neuropsykiatrisk utredning via BUP. I det generella hälsofrämjande arbetet kan det innebära att 
skolpsykologen bidrar till att skolans personal ökar sin kunskap kring skydds‐ och
riskfaktorer för elevers psykiska hälsa och utveckling, exempelvis genom att utbilda kring psykisk hälsa och 
ohälsa.

Skolsköterskas och skolläkares uppdrag
Elevhälsans medicinska insats kommer exempelvis röra sig om medicinsk kompetens i förhållande till en elevs 
lärande, tidigt identifiera problem som kan innebära att en elev behöver särskilt stöd och fullfölja 
vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. Skolsköterska, skolläkare och till viss del 
skolpsykolog på skolan kommer stå under patientsäkerhetslagen och IVO (inspektionen för vård och
omsorgs tillsyn). När skolpsykologen exempelvis remitterar en elev till någon form av hälso‐ eller sjukvård 
eller gör en utredning av en elevs psykiska hälsa räknas detta som hälso‐ och sjukvård, medan det inte gör 
det vid mer generella utredningar som har en mer pedagogisk riktning. 

EHT
EHT träffas regelbundet och arbetar systematiskt med att handleda skolans personal, stödja det 
förebyggande arbetet och utreda hinder för lärande i syfte att överbrygga dessa. Arbetet leds av skolans 
rektor. På möten med elevhälsan träffar den personal från skola och fritids som möter en elev eller en 
elevgrupp hela EHT och beskriver elevens/elevgruppens styrkor och utmaningar. EHT identifierar svårigheter 
och skapar gemensamt lösningar som bygger på elevens styrkor. För att lyckas med det gäller det att se hela 
eleven, alltså både vad som händer i klassrummet, på fritids, i kamratgruppen, förälders bild och självklart 
elevens egen syn på sig själv och sin skolgång. Syftet är att uppmärksamma och utreda orsaker till hinder för 
lärande och ohälsa, samt bidra i det åtgärdande arbetet. Detta innebär konkret allt ifrån att gemensamt 
undersöka frågor som rör individ‐, grupp‐ och organisationsnivå , för att förändra och anpassa skolans 
lärmiljö. Stärkande av lärmiljön genom att utforma extra anpassningar till pedagogiska utredningar och 
åtgärdsprogram. En arbetsgång arbetas fram där kompetenserna inom EHT deltar i riktade insatser för att 
varje elev ska nå så långt det är möjligt i sin utveckling mot aktuella kunskapskrav.  Syftet är att varje 
profession inom EHT bidrar med sin specifika kompetens. Samverkan kring eleven sker på så sätt både inom 
EHT, med skolans personal samt utanför skolan med till exempel vårdnadshavare och olika vårdinstanser. 

Andra sätt för EHT att samverka med skolans personal är genom handledning, utbildningstillfällen och som 
länk till externa aktörer, som exempelvis socialtjänsten och ungdomsmottagning, som kan bidra till att 
främja hälsoarbetet på skolan. Frågor som kan behandlas i det generella främjande och förebyggande 
arbetet kan vara arbetsmiljö, värdegrund, kränkningar och mobbning.

 

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. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.

1. MÅL
Vi vill att eleverna ska:
Utveckla ansvarstagande för sitt eget lärande och sina handlingar
Utveckla självkännedom för att kunna göra kloka val
Utveckla kännedom om olika yrken genom hela sin skolgång

2. ARBETSPLANEN
Studie‐ och yrkesvägledning syftar till att göra det möjligt för den enskilda individen att kunna lära sig fatta 
beslut och göra val som är medvetna och väl underbyggda. 
Att bli medveten om sig själv: Vem är jag? Intressen, egenskaper, fysiska och psykiska förutsättningar, 
framtidsdrömmar, erfarenheter och kunskaper mm. 
Att bli medveten om alternativen/möjligheterna: vad vet och kan jag om omvärlden? Information om 
utbildningar och yrken. Beslutskunskaper innebär i sin tur förmåga att kunna sätta självkännedom och 
omvärldskunskap i relation till varandra och att väga för‐ och nackdelar och konsekvenser av olika beslut.

I de tidigare årskurserna innebär detta framförallt att stärka sitt jag för att i förlängningen våga göra och stå 
för sina egna val utan att begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. 
Det innebär också att bli medveten om omvärlden och börja upptäcka den och vilka möjligheter den erbjuder 
i fråga om olika yrken.

I de senare årskurserna kan detta innebära praktisk arbetslivsorientering (PRAO), språkval och fortsatt jag‐
stärkande förhållningssätt i form av entreprenöriellt lärande

För eleverna som står i begrepp att lämna skolan innebär det också att de ska ges möjlighet att få 
rådgivning i sitt val till nästa skola.

3. AKTIVITETER
Entreprenöriellt lärande, vårt förhållningssätt! åk 1‐6
Matrådet är en källa till kunskap om vår näring och storköksyrket åk 1‐6
Besök hos räddningstjänsten för förskoleklassen och årskurs 2
Vi tar emot studiebesök
Jobbskuggning en dag i åk 5 
Besök på biblioteket

Inom ramen för projektundervisningen årskurs 1‐6:
Vi åker på studiebesök varje år 
Vi inventerar  föräldragruppens yrken och bjuda in dem i projekten varje år
Att använda aktörer i samhället som mottagare av projektens produkter, tex ställa ut egengjorda 
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turistbroschyrer på turistinformationen
Intervjua olika yrkesgrupper 
Museibesök 
Grupp‐ och jagstärkande aktiviteter för att stärka valkompetensen

Fritids som komplement:
Leka yrken på fritids
Besök av föreningar på fritids åk 1‐6
Delta i kommunens kulturaktiviteter

 
 

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 hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta
och vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Det är skolans rektor som kommer ha det yttersta ansvaret för att varje elev som är i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd ges relevanta insatser skyndsamt. Om ansvarig lärare bedömer att en elev
riskerar att inte nå kunskapskraven i något eller några ämnen i förhållande till årskurs kommer extra
anpassningar genomföras. I utformningen av extra anpassningar kan skolans elevhälsoteam (EHT) komma
att delta. Extra anpassningar kommer ske inom ramen för den vanliga undervisningen. Extra anpassningar
kräver inget formellt beslut utan kommer genomföras direkt när skolans personal uppmärksammat att en
elev riskerar att inte nå aktuella kunskapskrav. De extra anpassningarna kommer fortsätta genomföras så
länge de är relevanta för elevens lärande och utveckling och kommer kontinuerligt följas upp av ansvarig
lärare och annan skolpersonal som finns runt barnet, för att kunna ändras och anpassas utifrån elevens
behov. Exempel på extra anpassningar som kan komma att förekomma är anpassade läromedel, digitala
hjälpmedel, särskilt tydliga instruktioner och förtydligat schema.
Om ansvarig lärare bedömer att extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska nå aktuella
kunskapskrav, utifrån elevens individuella behov och förutsättningar, ska pedagogisk utredning om särskilt
stöd göras skyndsamt. Det särskilda stödet ska ges i form av
insatser som möjliggör för eleven att nå till aktuella kunskapskrav som minst ska uppnås. Särskilt stöd ska i
första hand ges inom den ordinarie undervisningen men kan komma att ges utanför skolans ordinarie
undervisning i särskilda fall. I sådana särskilda fall ska det särskilda stödet fungera som ett komplement till
den ordinarie undervisningen. Det särskilda stödet ska ges i den ordinarie elevgruppen som eleven tillhör.
Om det i särskilda fall bedöms att detta inte är möjligt kan stödet ges enskilt eller i annan
undervisningsgrupp. I sådana särskilda fall kommer rektorn vara den enda som kan fatta beslut om detta.
Exempel på särskilt stöd kan vara att ge regelbundna specialpedagogiska insatser och till varierad del få
enskild undervisning.
Alla elever som ges särskilt stöd ska ha ett upprättat åtgärdsprogram.
Utformning av åtgärdsprogram kommer ske i samråd med ansvarig lärare, EHT, elev och vårdnadshavare,
där rektor har en beslutsfattande roll. I åtgärdsprogrammet kommer det framgå vad eleven har för behov av
särskilt stöd och hur skolan ska möta detta behov. Det kommer även framgå när åtgärderna ska följas upp
och utvärderas, samt vem som ansvarar för att detta sker.
Om det särskilda stödet inte kan anpassas i rimlig grad utifrån elevens behov kan beslut om anpassad
studiegång komma att fattas, skolans rektor är den enda som kan fatta detta beslut. Detta innebär att
elevens schema kan avvika från timplanen om det anses nödvändigt för att nå aktuella kunskapskrav och
som minst få förutsättningar att nå behörighet till gymnasiets nationella program. Det kommer vara rektorn
som ansvarar för att eleven så långt som möjligt ges likvärdig utbildning som inom den ordinarie timplanen.
I slutet av förskoleklass och i slutet av de stadier där elever byter ansvarig lärare ska en uppföljning och
överlämning ske av det stöd som getts tidigare. Extra anpassningar och åtgärdsprogram dokumenteras i en
digital lärplattform.
Processen steg för steg
Upptäcka:
Ansvarig lärare lyfter aktuell elev i sitt arbetslag. Utifrån dessa samtal, där även EHT bjuds in vid behov,
sätts relevanta extra anpassningar in. Inför beslut om extra anpassningar genomförs en bedömning av
nuvarande situation och relevanta förändringar på både organisations‐ grupp‐ och individnivå i en blankett
som heter ”Handlingsplan”. Ansvarig lärare ser till att denna
handlingsplan används och bjuder in EHT att delta vid behov. Ansvarig lärare har samtal med elev och
vårdnadshavare om de anpassningar som ska genomföras. Ansvarig lärare ansvarar för att de extra
anpassningarna genomförs skyndsamt och dokumenterar dessa i elevens individuella utvecklingsplan (IUP),
. Ansvarig lärare ansvarar för att all skolpersonal runt eleven som
berörs får nödvändig information om de extra anpassningarna. De extra anpassningarna ska följas upp
kontinuerligt av ansvarig lärare och dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen i de fall
anpassningarna revideras. Ansvarig lärare ansvarar för att uppföljning sker i samråd med all berörd
skolpersonal, elev och vårdnadshavare.
Utreda:
Om det vid uppföljning eller utvärdering framkommer att extra anpassningar inte bedöms som tillräckligt
stöd för elevens lärande och utveckling mot aktuella kunskapskrav ska en pedagogisk utredning inledas
skyndsamt. Ansvarig lärare meddelar sitt arbetslag, EHT och skolans rektor om detta. Innan en pedagogisk
utredning genomförs bokar ansvarig lärare ett möte med vårdnadshavare där ansvarig lärare, för syftet 
viktiga representanter ur EHT och
vårdnadshavare deltar. Detta möte benämns EHM (elevhälsomöte med vårdnadshavare). Detta steg är
viktigt för att skapa en helhetsbild av elevens förutsättningar och behov och för att ge möjlighet till

inflytande och deltagande för vårdnadshavare. Ansvarig lärare ansvarar för att den pedagogiska
utredningen genomförs. Ansvarig lärare, annan berörd skolpersonal och EHT deltar i denna. Inför att
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utredning görs samlas dokumentation in av ansvarig lärare, från samtliga undervisande lärare runt eleven,
fritids och eventuellt annan personal. Den pedagogiska utredningen dokumenteras i en blankett som heter
”Pedagogisk utredning”. Ansvarig lärare ansvarar för att den pedagogiska
utredningen är färdigställd tio dagar efter att EHM har ägt rum. Ansvarig lärare ser då till att blanketten
delges till EHT digitalt.
Åtgärdsprogram:
Utifrån den pedagogiska utredningen beslutar rektor om ett åtgärdsprogram  ska utformas,
rektorn kan även utse den beslutsfattande rollen till annan på skolan. Åtgärdsprogram kan överklagas av
elevens vårdnadshavare, både vad gäller beslut och innehåll. Denna information kommer ges muntligt till
elevens vårdnadshavare vid EHM. Ansvarig lärare ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas. I de fall rektor
beslutar att åtgärdsprogram inte ska upprättas ska ansvarig lärare istället revidera extra anpassningar så
att de intensifieras och anpassas ytterligare. Åtgärdsprogrammet kommer upprättas och dokumenteras i
blanketten ”Åtgärdsprogram” av ansvarig lärare, i samråd med EHT, elev och vårdnadshavare. Ansvarig
lärare ansvarar för att all berörd skolpersonal, elev och vårdnadshavare får insyn i innehållet i
åtgärdsprogrammet, samt att EHT delges blanketten digitalt.
Följa upp och utvärdera:
Åtgärdsprogrammet följs löpande upp av ansvarig lärare. Den första utvärderingen av åtgärdsprogrammet
ska ske efter två till åtta veckor av ansvarig lärare, EHT, elev och vårdnadshavare. Ansvarig lärare ser till att
utvärdering genomförs och dokumenterar denna i blanketten ”Utvärdering åtgärdsprogram”. Utvärdering
kommer antingen resultera i att insatserna fortsätter och ett nytt åtgärdsprogram upprättas, att ändringar
förs in i ett nytt åtgärdsprogram eller att insatserna inte längre är relevanta och åtgärdsprogrammet
avslutas, i sådana fall fattas och dokumenteras ett beslut om att “Avsluta åtgärdsprogram”. Ansvarig lärare 
ansvarar för att all berörd skolpersonal, elev och vårdnadshavare får insyn i
utvärdering och vad den resulterar i, samt att EHT delges blanketten och eventuellt nytt åtgärdsprogram.
Denna process finns beskriven i en mall för att skapa en överblick över processen steg för steg.

 
 

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.

 

Huvudmannen kommer sätta upp riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras, med tydliga mål för
studiero och trygghet, utbildningens resultat samt organisation av det systematiska kvalitetsarbetet.
Huvudmannen kommer följa upp dessa resultat gentemot skolans rektor, och medel kommer avsättas för att
utveckla skolans organisation och material, personella förutsättningar, samt arbetsmiljö utifrån de resultat
analysen uppvisar.
Huvudmannen har utsett en skolchef som har ett särskilt ansvar att säkerställa att skolan följer gällande
lagstiftning, samt uppmärksamma huvudmannen på eventuella brister så att åtgärder kan vidtas.
Rektor på skolan ansvarar för att utbildningen organiseras så att skollag, aktuell läroplan och andra
bestämmelser, såsom diskrimineringslagen, tillämpas och att det finns förutsättningar att analysera, följa
upp och utveckla utbildningen utifrån gällande lagstiftning. I arbetet med att sätt mål, följa upp, utvärdera
och analysera utbildningen, skapar rektorn forum för alla skolans arbetsgrupper, samt elever och
vårdnadshavare att delta.
På huvudmannanivå kommer det finnas en skolplan som anger riktningen för utbildningen. På
verksamhetsnivå kommer det finnas en verksamhetsplan som utgår från skolplanen och nationella
styrdokument, som innehåller mätbara mål för verksamheten. Denna följs upp av rektor kvartalsvis och
utvärderas vid läsårsslut av rektor, som rapporterar denna till huvudman. I utvärderingen ingår analys och
förslag på åtgärder och förbättringar, till exempel behov av omfördelning av personal, inköp av nytt
material eller kompetensutveckling för personalen. På arbetslagsnivå kommer det finnas pedagogiska
planeringar, som utgår från skolplan och verksamhetsplan, samt nationella styrdokument. Där finns
konkreta planeringar för varje ämne och skolans tema. I dessa har eleverna inflytande och kan påverka
innehållet. Pedagogiska planeringar följs upp kvartalsvis av arbetslaget och utvärderas vid läsårsslut av
arbetslaget. I utvärderingen ingår analys och förslag om förbättringar och åtgärder, till exempel ändrade
arbetssätt eller annan användning av lokaler och material. Utvärderingen ges till rektor som har dessa som
underlag när verksamhetsplanen utvärderas.
Skolans medarbetare som arbetar kring en årskurs (fritidshem och skola) utgör ett arbetslag. Dessa leds av
en arbetslagsledare, det kan även förekomma en förstelärare. Kopplat till skolan finns även elevhälsan
(EHT). Arbetslaget följer elevernas individuella lärande och sätter mål för detta tillsammans med eleverna
och med stöd av EHT, när individuella utvecklingsplaner upprättas vid terminsstart. Elevernas individuella
behov skapar i aggregerad form mål och riktlinjer för hela arbetslagets arbete under läsåret, tillsammans
med skolans styrdokument.
Förstelärare (alt. biträdande rektor) följer löpande upp varje lärares förmåga att planera och genomföra
undervisningen. Ett underlag för detta är screening av alla elever. För att möjliggöra för snabba insatser och
relevanta arbetsformer och rätt stöd kommer elevernas kunskaper och förutsättningar att kartläggas
löpande under alla skolår. Syftet med screening är att tidigt upptäcka elevers styrkor och svårigheter för att
kunna möta dessa genom utmaningar eller stöd i undervisningen. Undervisande lärare kommer utforma

undervisningen utifrån resultatet på den screening som görs på eleverna för att de ska nå så långt som
möjligt enligt kunskapskraven. Det innebär även att skolan får ett underlag för att bedöma elevers
kunskaper över tid. Det är ansvarig lärare som ansvarar för att alla elever deltar i samtliga tester.
Specialpedagog/speciallärare kommer samverka med ansvarig lärare kring de tester som ingår i
screeningen. Inför varje läsår har arbetslag och specialpedagog/speciallärare ett möte där en planering
genomförs. I denna planering kommer det framgå vem som ansvarar för vad, när det ska genomföras och
när det följs upp. Ansvarig lärare och specialpedagog/speciallärare följer kontinuerligt upp efter varje test
hur resultaten ser ut och hur det fortsatta arbetet kring varje elev ska fortgå, under ledning av förstelärare
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eller biträdande rektor. Det material som används vid screening kommer vara nationellt
kartläggningsmaterial, nationellt bedömningsstöd och nationella prov. Resultaten från all screening
kommer finnas på en digital lärplattform och kommer vara synlig för skolledning och även rapporteras
terminsvis till skolans huvudman. Metoden för detta kommer vara att ansvarig lärare rapporterar sina
elevers resultat löpande varje termin, i en mall som finns på skolans lärplattform. Rektor kontrollerar dessa
resultat, jämför och sammanför dem med skolans samtliga klassers resultat, genomför en analys och
rapporterar in detta underlag i en mall som huvudmannen tar emot en gång per termin. Samma process
kommer ske när eleverna får betyg i årskurs 6. Alla betyg samlas i en betygsmall på skolans lärplattform av
undervisande lärare som även gör en analys med planerade åtgärder. Skolans rektor sammanställer
resultatet och genomför en analys över hela skolans resultat och med förlag på åtgärder, samt rapporterar
detta till huvudman varje termin.
Rektor skapar en ledningsgrupp med biträdande rektor, arbetslagsledare och ev. förstelärare, samt
representanter från EHT. Dessa möts varje månad för att följa upp utvecklingsarbetet mot uppsatta
organisatoriska mål, elevernas utveckling mot läroplanens mål, samt arbetslagets arbete för att skapa
arbetsro och trygghet i klasserna, på rasterna och i skolans lokaler.

Vid läsårets slut insamlas och sammanställs statistik på  betyg, resultat av nationella proven samt lärares 
bedömningar vid läsårets slut om andelen elever som har godtagbara kunskaper i varje ämne i åk f‐5, 
statistik över kränkningar, klagomål, frånvaro, enkätsvar från Skolinspektionens skolenkät de år den 
genomförts. Utifrån dessa data fastställs styrkor och utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden bildar 
tillsammans med aktuell forskning eller andra, av skolverket framskrivna utvecklingsinsatser, underlag för 
det kommande årets skolutveckling. 

 
 

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.

Följande information kommer att finnas i vår digitala plattform under fliken "Skolinfo" . Vi kommer också att 
informera om detta på det första föräldramötet i fsk det år eleverna börjar.

Rutiner för klagomålshantering
Om du som vårdnadshavare har förslag, synpunkter eller klagomål på skolan vill vi gärna veta det. Vi har
höga krav på vår pedagogiska kvalitet och ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Det är också
oerhört viktigt för oss att du som vårdnadshavare känner dig trygg med oss och vår verksamhet.
Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning
eller i vår verksamhet framför du det i första hand till ditt barns lärare eller fritidspersonal på skolan.
Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor så att verksamheten själv får
möjlighet att agera. Anmälningar ska göras skriftligt och kommer att utredas på skolan.
Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd med verksamheten efter utredningen eller i det fall ditt
missnöje rör skolans ledning, gör du ett skriftligt klagomål till Tellusskolans skolchef Malin Hökeberg. Det 
mailas till
malin.hokeberg@tellusbarn.se. Meddela då vilka du redan talat med angående ditt klagomål.
Vill du vara anonym när du framför dina synpunkter har vår skola en förslagslåda vid expeditionen. Vi
rekommenderar dock att du anger dina kontaktuppgifter så vi kan återkoppla till dig. På Tellusskolan
uppmuntrar vi dig som vårdnadshavare att medverka vid forum för samråd, där du får ytterligare möjlighet
att framföra förslag och få en fördjupad inblick i organisationen av vår verksamhet.
Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och
kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.
Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Skolan redovisar till huvudmannen vilka klagomål som
inkommit, hur dessa har utretts och följts upp.

 

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.

Eleverna kommer ges inflytande i både undervisningens innehåll och i vilka arbetssätt som kommer
användas. Bland annat kommer eleverna vara med och bestämma inriktning i de ämnesintegrerade 
projekten. De kommer även att få möjlighet att påverka vilka arbetsformer och metoder som ska
användas. Utöver det kan de göra individuella fördjupningar vid projektens slut. I den individuella 
utvecklingsplanen kommer alla elever ges inflytande i form av att formulera utvecklingsområden och ha 
synpunkter på arbetssätt och anpassningar. På skolan kommer det finnas olika arbetsgrupper som 
biblioteksråd, matråd, miljögrupp, skolråd och kompisgrupp med representanter från alla klasser. Alla dessa 
grupper kommer sedan att ha storsamlingar för alla elever på skolan där gemensamma omröstningar görs 
och  information presenteras. På så sätt ges eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper kring 
demokratiska principer. Innehållet i dessa råd dokumenteras av ansvarig lärare, som följer upp och
ansvarar för då justeringar eller åtgärder är aktuella inom ramarna för skolans verksamhet. För 
vårdnadshavare kommer det finnas ett forum för samråd, där representanter från varje klass ges möjlighet 
att delta, tillsammans med lärare och rektor. I detta forum kan vårdnadshavare lyfta frågor och synpunkter
och skolan tar till vara på dessa genom att undersöka och svara. Skolan presenterar också sin verksamhet 
och aktuella frågor och ger vårdnadshavare möjlighet till synpunkter innan beslut fattas. Vid varje forum för 
samråd förs anteckningar som dokumenteras och följs upp vid nästkommande råd. Skolan ansvarar för att
beakta varje synpunkt och utreda om det krävs justering eller åtgärd i skolans innehåll eller rutiner. 
Vårdnadshavare ges även inflytande i samband med upprättande av IUP, extra anpassningar och
åtgärdsprogram.
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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
‐ hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

På Tellusskolan har vi valt att genomföra en del av värdegrundsarbetet och planen mot kränkande 
behandling i en kompisgrupp. Kompisgruppen består av biträdande rektor, samt elevrepresentanter från 
varje klass. De beslut och de arbete som genomförs i kompisgruppen omfattar såväl förskoleklass som skola 
och fritids. Syftet med att inkludera eleverna i planeringen och genomförandet är att arbetet ska vara så 
elevnära som möjligt. För att kunna vara det krävs att eleverna påverkar planeringen och innehållet. 
Kompisgruppens arbetar förebyggande för att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling. 

Kompisgruppen genomför en  kartläggning enligt husmodellen där de intervjuar sina klasskamrater i början 
av läsåret. Därtill gör skolan en kartläggande enkät. Kartläggningarnas syfte är att undersöka i vilken form, 
när och var risken för kränkningar är störst. Alla i klassen bidrar sedan till analysen av de riskfaktorer som 
finns och kommer med förslag på åtgärder. Därefter planeras och genomförs insatser för att förebygga 
konflikter och kränkningar. Kompisgruppen genomför sedan aktiviteter på särskilda kompisgruppsdagar för 
att förändra attityder och motverka fördomar baserade på diskrimineringsgrunderna. Där frågor som Får en 
vara sig själv på vår skola och klä sig och se ut hur en vill? Vad ger status på våran skola? Hur långt sträcker 
sig ansvaret för att alla ska må bra i klassen? Dessa frågor förbereds av kompisgruppen genom att man tex 
övar in små korta dramatiseringar av olika situationer. Sedan diskuteras frågorna i smågrupper varefter 
gemensamma beslut som gäller för hela skolan tas. Det kan också vara tipspromenader med attitydsfrågor 
eller hörnövningar. 

En morgonsamling i veckan ägans åt värdegrundsfrågor, normkritiska perspektiv och utbildning i 
konflikthantering med hjälp av konceptet “bråka smartare”

Fritidshemmet kommer att dagligen arbeta med att stötta och utveckla elevernas sociala samspel och 
förmåga till att visa hänsyn till människor, naturen och den gemensamma miljön. 

 

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.

Rutiner angående det åtgärdande arbetet
Ansvarsfördelning:
1. Huvudmannen Tellusbarn AB har skyldighet att skyndsamt vidta åtgärder om någon blir kränkt eller
diskriminerad.
2. Om personalen ser eller får kännedom om att ett barn eller elev blivit kränkt eller diskriminerad ska denne
först stoppa kränkningen, sedan anmäla till rektor för skyndsam utredning.
3. Vid kränkning på skola informerar och samarbetar rektor med den personal på skola, fritids och inom 
elevhälsan som rektor rektor bedömer bäst kan bidra till att utreda vad som hänt. Samtal förs med både 
den/de utsatte och den/de som utsätter.  Beslut om åtgärder på individ‐, grupp‐ och organisationsnivå 
utarbetas, fattas och vidtas för att i möjligaste mån åtgärda den skada som skett samt förebygga att 
kränkningar sker framöver. Uppföljning av samtalen sker alltifrån dagligen under de närmaste dagarna till 
cirka en vecka efter med samtliga inblandade elever. Samtalen dokumenteras i skriftlig kränkningsanmälan. 
Vid diskriminering eller kränkande behandling ska rektor informera vårdnadshavare så snart som
möjligt under dagen.
4. Rektor informerar huvudmannen omgående om kränkningen och utredningens resultat i en 
incidentrapport som mailas till skolchefen samma dag. Samt den fullständiga kränkningsanmälan när den 
har sammanställts.
5. Huvudmannen följer upp att kränkningen har upphört och i annat fall samverkar med skolan för vidare 
insatser för att förhindra ytterligare kränkningar.

 

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.

 

Skolan kommer att arbeta med värdegrundsfrågor både genom undervisning om mänskliga rättigheter, 
demokrati, jämställdhet men även genom arbetsformer som tränar och utvecklar elevernas färdigheter att 
praktisera dessa förmågor. Arbetet med inflytandefrågor kommer att vara både systematiserat genom de 
inflytandegrupper och råd som tidigare beskrivits men det handlar också om att undervisningen präglas av 
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inflytande som att eleverna bidrar till planeringen av sitt eget arbete och har ett reellt inflytande över 
utformning av uppgifter och arbetsformer.
Det  elevledda utvecklingssamtal som hålls två gånger per år är ett arbetsredskap för att ge eleven insyn och 
möjlighet att påverka vad i lärandet som ska prioriteras och vilka arbetsformer som ska användas för det. 
Inom ramen för utvecklingssamtalet har vi på Tellusskolan också arbetat fram ett självskattningsmaterial 
där eleven får möjlighet att skatta sina styrkor och utvecklingsområden utifrån kap 2.1 i läroplanen “Normer 
och värden” och 2.3 “Elevernas ansvar och inflytande”. Detta ger eleven ett elevnära perspektiv på dessa 
förmågor. 
För att belysa jämställdhet och mänskliga rättigheter kommer vi att jobba med normkritiska perspektiv 
genom att tex lärare medvetet
väljer arbetsmaterial och uppgifter som speglar mångfalden i vårt samhälle, både vad gäller etnicitet, kultur,
ålder, religion, kön, könstillhörighet, funktionsvariationer och sexuella läggning. För att lärarna ska ha stöd 
i sitt arbete med att upprätthålla den inkluderande och trygga miljön på skolan finns Tellusskolans 
grundvärderingar: 
barn är goda
barn är olika
barn är behovsstyrda
barn vill utvecklas
Dessa ska ligga till grund för de beslut som fattas kring eleverna. Dessa skall också genomsyra lärares 
bemötande av elever i såväl undervisning som tex konfliktlösning och inte minst inom elevhälsan. För att 
lyckas med detta har skolledningen ett särskilt ansvar för att belysa, fortbilda och utveckla personalens 
synsätt. 

Skolkuratorns uppdrag är att tillsammans med skolans övriga
personal utveckla och implementera strategier för konflikthantering, normkritiska perspektiv samt metoder 
för gruppstärkande samtal samt själv leda samtalsgrupper för elever. Kuratorns uppdrag tillsammans med 
skolledningen är att ständigt belysa och hävda Tellusskolans värderingar i beslut som fattas.

 
 
 

10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

Eleverna i förskoleklassen kommer ges strukturerad undervisning varje dag. Förskoleklassen bildar 
tillsammans med åk 1 en klass. Delar av undervisningen ges i den åldersintegrerade klassen och delar av 
undervisningen ges i den åldershomogena förskoleklassen. Detta bidrar till en trygg övergång mellan 
förskola och skola. Eleverna i förskoleklassen kommer att undervisas i sex ämnesintegrerade projekt under 
året. Den projektplan som åk 1 följer kommer även att ligga till grund för förskoleklassens planering för att 
bidra till ett meningsbärande sammanhang för förskoleklassens undervisning. Undervisningen i projekten 
kommer ske med varierade
arbetssätt där eleverna får möjlighet till många olika uttrycksformer, där kreativitet och fantasi. Många 
gånger med upplevelser som grund. Det kommer liksom i förskolan att finnas en betoning på lust och 
lekfullhet i lärandet. Eleverna i förskoleklassen kommer att starta sin skoldag utomhus i en morgonsamling. 
De kommer också att ha en utedag i veckan då de kommer att jobba med utomhuspedagogiska uppgifter 
samt utvecklas i slöjd, utomhusmatlagning och rörelse.
Undervisningen kommer att stimulera alla elever till självständighet och tilltro på sin egen förmåga, genom 
att
anpassa arbetssätten utifrån varje elevs tidigare kunskaper och förutsättningar. För att nå alla elever och
skapa studiero kommer eleverna delas in i mindre grupper under dagarna, där arbetsformer varieras för att
kunna möta alla elevers olika förutsättningar och behov. I undervisningen ingår aktiviteter inom matematik, 
svenska, engelska, skapande och idrott, där utgångspunkten är elevernas behov och
tidigare erfarenheter. Lärare och annan personal kommer tillsammans göra pedagogiska planeringar för
läsåret utifrån Lgr‐11 som beskriver vilka mål som ska nås, vad undervisningen ska innehålla, samt de 
arbetsformer och läromedel som ska
användas. De ämnesintegrerade projekt som ligger till grund för undervisningen i förskoleklassen och elever 
tom åk 3 gör det möjligt att skapa gemensamma upplevelser, temadagar och utflykter. Även fritidshemmet 
gör sina planeringar utifrån denna projektplan vilket innebär att utbildningen följer en röd tråd hela dagen. 
Svenska, matematik och rörelse kommer genomsyra hela
utbildningen och finnas som en röd tråd under både skolans och fritidshemmets verksamhet. Dessa
ämnen kommer synliggöras i andra ämnen, såsom idrott, musik och skapande. Eleverna i förskoleklass
kommer ha besöka en idrottssal en gång i veckan, där planerade aktiviteter kring motorik och rörelse
genomföras varje vecka. Eleverna har utöver det en halvtimmes medveten rörelse varje dag som leds av 
läraren men planeras i samråd med skolans sensomotoriska reflexpedagog som också besöker 
förskoleklassen regelbundet. Bornholmsmodellen och praxisalfabetet kommer användas dagligen och 
systematiskt för att främja
alla elevers språkliga medvetenhet och läsutveckling. Det obligatoriska screeningmaterialet  ”Hitta språket” 
och ”Hitta matematiken”kommer att användas under höstterminen för att göra en kartläggning som ligger 
till grund för den pedagogiska planeringen för såväl grupp‐ som individnivå. Detta för att tidigt identifiera 
när mer stöd eller fördjupande
utmaningar behöver sättas in. Eleverna kommer vistas i en digital miljö där
de tidigt introduceras i att använda lärplatta i undervisningen. Den digitala miljön runt eleverna kommer
både bestå i att använda digital teknik som hjälpmedel i övriga ämnen och även syfta till att lekfullt 
utforska
programmering och teknik som ämnesområde.
Tiden utöver den skolpliktiga undervisningen kommer skolan erbjuda tid i fritidshemmet där det både
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kommer att finnas planerade, pedagogledda aktiviteter och plats för vila, egen lek och egenvalda aktiviteter 
för alla
barn. Det som eleverna möter kunskapsmässigt under skoldagen återkommer under fritidstiden, men med
mer betoning på lek. Under vistelsen i fritidshemmet kommer stort fokus finnas på demokratiska värderingar 
och socialt samspel där eleverna stöttas i konflikthantering och respekt för andra och sin
gemensamma miljö. Många aktiviteter kommer att planeras utifrån att stärka samhörighet och samarbete
mellan eleverna.
Under främst de första månaderna av läsåret i förskoleklass kommer mycket tid läggas till aktiviteter som
främjar samhörighet och trygghet i gruppen, genom till exempel gruppstärkande lekar och övningar, både
på skoltid och fritidstid. Alla elever i förskoleklasserna kommer under våren innan starten i förskoleklassen 
att tilldelas en fadder från åk 3. Faddrarna skriver brev hem till förskolklasseleverna inför deras besök under 
vårterminen. De träffas sedan strukturerat och
löpande under första året. På så sätt
främjas sammanhållning över åldersgränser och eleverna i förskoleklass får en introduktion till den nya
miljön av både vuxna och andra elever.
I förskoleklassen utgår bedömningen från hur varje elev utvecklas i riktning mot kunskapskraven som
kommer att ställas när barnet börjar i åk 1. Förskoleklassen följer således Lgr 11 med sikte mot de mål som 
finns för
grundskolan. För att följa varje elevs utveckling kommer en individuell utvecklingsplan (IUP) att upprättas
för elever i förskoleklass. Denna utvecklingsplan skiljer sig från utvecklingsplanen för åk 1‐5 på så sätt att 
skriftliga omdömen inte finns med. Om det utifrån det nationella kartläggningsmaterialet befaras att
en elev inte kommer nå kunskapskraven för åk 1 och 3 i svenska och matematik ska en handlingsplan
upprättas och extra anpassningar tillsättas skyndsamt. Om dessa inte är tillräckliga ska en pedagogisk
utredningen genomföras med efterföljt åtgärdsprogram om rektor beslutar om det. I början av höstterminen 
erbjuds föräldrarna ett inskolningssamtal där skolan har möjlighet att få vårdnadshavares nyanseradde 
bild av eleven, dess intressen, styrkor och utvecklingsområden. Från och med vårterminen kommer elev och 
vårdnadshavare erbjudas ett utvecklingssamtal som utgår från
innehållet i IUP. Utvecklingssamtalet kommer att vara elevlett vilket i förskoleklass innebär att eleven 
förbereder och berättar något om sitt lärande utifrån sin individuella förmåga. Därefter beskriver läraren 
utvecklingen. Utvecklingssamtalet kommer liksom i övriga klasser på skolan att vara framåtsyftande och
inkludera elever och vårdnadshavare i aktuella utvecklingsområden, i förhållande till gällande
kunskapskrav. Utvecklingsplanerna kommer att dokumenteras och sparas på en digital lärplattform på 
samma
sätt som i åk 1‐5.

Elevernas kunskapsutveckling kommer följas upp på samma sätt som för eleverna i åk 1‐6 på såväl grupp‐ 
som individnivå, där varje arbetslag
arbetar utifrån pedagogiska planeringar som beskriver mål och arbetssätt under läsåret. Dessa planeringar
grundar sig på nationella styrdokument och skolans verksamhetsplan, samt den övergripande skolplanen.
De pedagogiska planeringarna följs upp med analys, utvärdering och beskrivning på fortsatt arbete framåt.
Pedagogiska planeringar och verksamhetsplan kommer vara en del i Tellusskolans systematiska
kvalitetsarbete och följas på både skolnivå och huvudmannanivå

 

10.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

10.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
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
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 
 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin

utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 
 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9

kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

Vi ansöker om möjligheten att tillämpa verksamhetsmässiga likheter för de barn som gått på förskolan 
Discovery att fortsätta i förskoleklass på skolan Discovery. Verksamheterna har samma pedagogiska 
inriktning med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och ligger i samma hus. Tellusbarn som 
driver förskolan är ett systerbolag till Tellusskolan med samma ägare och samma styrelse. Skolan kommer 
att finnas i samma lokaler och kunna erbjuda ett omsorgs och utbildningsalternativ från 1‐12 år. 



     spektionen, Tellusskolan AB ansökan om nyetablering av grundskola i Upplands-Bro kommun - UN 21/0064-2 Svar på remiss till Skolinspektionen, Tellusskolan AB ansökan om nyetablering av grundskola i Upplands-Bro kommun : Följemail, remiss

 
 

 

11. Grundskola
 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola.
 
 

11.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i
olika grupperingar.

Grundidén är att lärande blir långsiktigt om det utgår från en upplevelse. Därför arbetar vi med 
upplevelsebaserat lärande där många upplevelser äger rum i och med hjälp av naturen. Vi vill att barnen på 
vår skola lär känna naturen och därmed också lära sig att tycka om den. Därför använder vi friluftslivet som 
ett arbetsredskap för de yngre eleverna. För de äldre eleverna tar upplevelserna istället avstamp i samhället, 
med dess olika funktioner. För oss är det viktigt att eleverna ska känna att skolan är lustfylld och 
meningsfull. Vi arbetar därför i ämnesintegrerade projekt där alla ämnen blir presenterade i ett 
meningsbärande sammanhang. Metoden underlättar för eleverna att behålla och utveckla lusten att lära, 
lärandet känns mer på riktigt. Undervisningen är organiserad i sexveckorsprojekt där SO‐ ämnena och NO‐
ämnena ingår, även en liten andel av svenskämnet undervisas inom ramen för de ämnesintegrerade 
projekten. Varje projekt inleds med en upplevelse som syftar till att väcka intresse och skapa frågor. 
Upplevelserna är allt ifrån 20 minuter till en skolvecka långa. Exempel på upplevelser är att eleverna är 
blodkroppar i ett blodomlopp, att de lever stenåldersliv, att de lajvar om jordens naturresurser. 
Upplevelserna syftar till att vara förståelseskapande och ligga till grund för faktafördjupning, analyser, 
resonemang, källkritik mm. 
 
Även kärnämnena och de praktisk‐estetiska ämnena är organiserade i projekt som är mellan 3‐8 veckor 
långa. 
 
Genom utomhusundervisningen som bland annat genomförs med en uteförmiddag i veckan får eleverna 
känslomässiga och sociala erfarenheter där de ges möjlighet att bygga positiva erfarenheter av mötet med 
naturen. När eleverna lär känna naturen ger vi förutsättningar för att skapa förståelse för hållbarhetsfrågor, 
som är en av vår tids största utmaningar både i Sverige och globalt. Vi tror att det man känner och tycker 
om vill man också vara rädd om. Undervisningsformen skapar också förutsättningar för ett gynnsamt 
lärandeklimat som främjar samarbete mellan eleverna. Undervisningen under utedagarna sker framförallt i 
hemkunskap genom matlagning utomhus, idrott genom skridskoåkning, skidåkning, friluftsliv, rörelseglädje 
och bollsporter.  Hos oss inleds skoldagen med en morgonsamling i en stubbring på gården. 
Morgonsamlingen innehåller undervisning i varierade skolämnen det kan vara allt från matematik, rörelse 
och svenska, till diskussioner och värderingsövningar utifrån normer och värden.
 
På  Tellusskolan genomför vi elevledda utvecklingssamtal, eftersom det är viktigt att eleven själv är 
medveten om sin utveckling och potential. Genom att eleven förbereder och leder sitt utvecklingssamtal 
upptäcker eleven sitt lärande och hur hon eller han lär sig på bästa sätt. Det är betydelsefullt att lärare och 
vårdnadshavare har positiva förväntningar på eleven, att få positiv feedback på sin kunskapsutveckling är 
en ovärderlig förstärkare och motivator för eleven. 

Tellusskolan har stark ekonomi och god likviditet i dagsläget och situationen kommer att vara ännu bättre 
inför planerade nyetableringar. Det kommer således finnas kapital för att täcka sämre utveckling än väntat, 
utan att riskera skolans kvalitet. Dessutom drivs Tellusskolans samtliga fyra skolor med överskott, vilket 
balanserar eventuella uppstartssvårigheter i våra nyetableringar.

Skolan kommer att vara relativt liten med sina 98 elever. Fördelen med detta är att alla känner alla på 
skolan, alla elever är allas elever. Varje årskurs har en egen lärare, lärarna i de yngre årskurserna jobbar 
även på fritids. På så vis ges goda möjligheter att få en helhetsbild över elevernas lärande och att skapa 
hållbara relationer till alla elever på skolan. Vi bygger tillsammans en miljö där vi respekterar varandra. Vi är 
övertygade om att ett gott socialt klimat främjar alla elevers lärande och utveckling. Undervisningen i åk F‐6 
kommer att organiseras i åldersblandade klasser. F‐1, 2‐3, 4‐5 och 6. För att eleverna ska få undervisning i 
alla ämnen av behöriga lärare i alla ämnen utifrån aktuella kunskapskrav och individuella förutsättningar 
kommer eleverna organiseras i olika grupper under dagen, där flera lärare samarbetar kring eleverna, 
utifrån aktuellt ämne. Skolan kommer att anställa 7 legitimerade lärare med olika behörigheter. Dessa 
lärares behörigheter ska kunna täcka ämnena sv, ma, eng, SO och NO hkk, bild och idrott. Därutöver ska 
skolan anställa en musiklärare och en slöjdlärare på deltid. Dessa grupperingar kommer vara olika till 
storleken och innefattas av till exempel undervisning i helklass, halvklass och mindre grupp. Grupperna 
kommer att vara både åldershetro‐ och homogena. Även personal från fritids kommer att arbeta i skolan 
vilket medför flexibla lösningar utifrån behov. Bedömningar av kunskapsresultat redovisas i den digitala 
plattformen efter varje avslutat projekt i varje ämne. Därutöver så görs en rad screeningtester, 
kartläggningar utifrån nationellt bedömningsstöd och nationella prov under året enligt ett särskilt schema. 
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nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 
 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §

skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 10
kap. 35 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

11.7 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 
 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10

kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

Vi ansöker om möjligheten att tillämpa verksamhetsmässiga likheter för de barn som gått på förskolan 
Discovery att fortsätta i skolan Discovery. Verksamheterna har samma pedagogiska inriktning med 
utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och ligger i samma hus. Tellusbarn som driver förskolan 
är ett systerbolag till Tellusskolan med samma ägare och samma styrelse. Skolan kommer att finnas i 
samma lokaler och kunna erbjuda ett omsorgs och utbildningsalternativ från 1‐12 år. 

 

11.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§ skollagen
 
 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte

annat följer av bestämmelserna.
 

 
 

12. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

 

12.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

12.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

Fritidsverksamheten kommer komplettera skolans utbildning genom att stimulera elevernas utveckling och
lärande inom kreativa processer, samarbete och undersökande arbetsformer. Vi tänker oss att
fritidsverksamheten kommer vara en naturlig förlängning av skoldagen, där de projekt inom samhälls‐ och 
naturvetenskapliga ämnena som vi arbetar med under skoldagen kan breddas och fördjupas i 
fritidshemmet genom lek, estetiska‐ och kreativa aktiviteter. I fritidsverksamheten kommer elevernas eget 
intresse och egna initiativ att få styra i
ännu större utsträckning.
Undervisningen ska
ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. 
Samt inspirera till språkutvecklande lekar och aktiviteter. Några av veckans aktiviteter erbjuds utifrån 
åldershomogena grupper, de flesta erbjuds i åldersblandade grupper. Fritidshemmets verksamhet bedrivs till 
stor del utomhus, mellanmålet serveras utomhus från påsklov till höstlov.
Varje dag inleds fritidstiden med en kort samling där fritidspersonalen och de lärare som skall undervisa på 
fritidshemmet den aktuella dagen presenterar dagens aktiviteter och styrda lekar. Eleverna ges då möjlighet 
att välja vilken aktivitet de vill delta i, om de inte vill delta i en aktivitet får de hjälp att göra ett val av lek 
eller annan aktivitet. Här ges individuellt stöd i hur tydliga ramar och hur tydlig plan olika elever behöver för 
att känna mening och trygghet under sin fritidstid. Här finns också möjligheter till anpassade aktiviteter för 
elever i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att en vuxen bjuder in några få elever till en liten lekgrupp 
eller anpassningar som egen tid för enskild vila i någon form tex ljudbok, leklåda eller detaljerat schema 
osv. Fritidshemmets personal har regelbunden handledningstid med elevhälsan tillsammans med skolans 
personal för att utbyta information om elever och få en helhetsplanering av extra anpassningar eller särskilt 
stöd för elevens hela dag.

På fritidshemmet finns ett fritidsråd som består av några elever i olika åldrar. Fritidsrådets uppgift är att 
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undersöka, ta emot och komma med egna förslag på lekar och aktiviteter och sedan bidra till planeringen 
av fritidshemmets inköp av material och planering av aktiviteter och lekar. Kompisgruppens arbete med 
husmodellen omfattar även fritidstiden vilket innebär att alla elever bidrar också med åsikter och analyser 
av hur tryggt fritidhemmet upplevs, vilka regler som finns och hur de efterföljs. 

 

12.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

För elever som går i skolan kommer fritidshemmet att erbjudas i direkt
anslutning till skoltiden och i samma lokaler som skolundervisningen bedrivs. Utomhusmiljön på skolgården 
är anpassad för lek och skolan ligger i anslutning till skogen där eleverna kommer att erbjudas att vara. På 
skolgården finns sittplatser och bord för måltider och pyssel. Eldningsmöjligheter, tillgång till täljknivar, 
material för kojbygge, verktygslådor till utlåning. Leksaker och bollar. Klassrummen kommer att vara 
inredda med stora mattor på golvet för samlingar under såväl skoldagen som fritidstiden. Dessa mattor 
lämpar sig väl för legobyggen, byggen med kaplastavar, dans, teater, hästhoppningstävlingar, 
kulbanebyggen och andra aktiviteter. I lokalerna kommer det att finnas en atelje där förskoleklassen 
kommer att ha sin hemvist under skoltiden. Den kommer att vara inredd med ett par stora bord och i 
rummet finns tillgång till skapande material som även används på fritidstiden. Fritidsverksamheten kommer 
att
organiseras så att förskoleklassen har eget fritids en timme efter sin skoldag. Därefter ansluter åk 1 i en 
timme och sedan åk 2‐6 lagom till mellanmålet. Därefter erbjuds den ovan nämnda styrda aktivitetstiden 
som organiseras så att elevgruppen delas in i två större grupper och flera små för de som väljer att stå 
utanför de styrda aktiviteterna.  Eftersom både ute‐ och innemiljön kommer användas, samt specialsalar för 
bild, slöjd och idrott ger det goda möjligheter för fritidsverksamheten att delas upp i små
grupper utifrån elevernas behov och förutsättningar, samt att ge eleverna möjlighet att vara delaktiga 
direkt i
utformningen av aktiviteternas innehåll. 

 
 

 

13. Övrigt
 

13.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

 
 

13.2 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.

Demoskopundersökning för elevprognos inkommer om ca 1 vecka.
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Granskningsrapport - Systematiskt 
kvalitetsarbete i grundskolan 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets yttrande. 

2. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet grundskola. 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands-Bros 

kommun granskat om utbildningsnämnden säkerställer ett systematiskt 

kvalitetsarbete i grundskolan.  

Den sammantagna bedömningen är att arbetet till stor del sker ändamålsenligt. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021 

 Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 17 

december 2020 

Ärendet 

I skollagen anges att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Om det framkommer att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Varje 

huvudman inom skolväsendet ska därtill på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Skollagen anger därmed att det för grundskolan ska finnas en tydlig strävan hos 

huvudmännen att säkerställa att samtliga elever uppnår målen i alla ämnen, 

bland annat genom att identifiera och tillgodose elevernas eventuella behov av 

särskilt stöd samt genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med 

kvalitetsutveckling av skolverksamheten.  

 

Den globala utvecklingen av Covid-19 har inneburit flera omställningar för det 

svenska skolväsendet. Samtidigt som elever i grundskolan har skolplikt bedrivs 
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verksamheten på flera håll i landet med reducerad kapacitet på grund av ökad 

sjukfrånvaro bland såväl medarbetare som elever. Skolverket har delvis med 

detta i beaktande valt att ställa in nationella prov under våren 2020. De 

nationella proven har en viktig roll för en likvärdig bedömning av resultat och 

betygssättning vid landets skolor. 

 

Kommunens revisorer har med utgångspunkt i ovan beslutat att genomföra en 

fördjupad granskning på området. 

EY rekommenderar utbildningsnämnden att:  

• se över aktuella indikatorer för valda mål, säkerställ att dessa är valida 

och tydliggör hur de ska användas i styrkedjan,  

• se över tillgängliga verktyg för att främja en fullgod analys på 

respektive nivå. Särskild hänsyn kan tas för att balansera behovet med 

den administrativa kostnaden för arbetet.  

• säkerställ en tydlig återkoppling på de analyser som genomförs även 

neråt i styrkedjan. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av 

resurser inom nämnden och kommunen.  

Utbildningskontorets yttrande 

Den sammantagna bedömningen är att arbetet till stor del sker ändamålsenligt. 

EY grundar sin bedömning på att det finns tydliga mål, mallar, rutiner och 

lämpliga dialogforum för arbetet. Enheternas analyser aggregeras i nämndens 

huvudmannarapport. EY ser positivt på att det genomförs flera 

utvecklingsinsatser och att det finns en organisation som proaktivt letar efter 

lösningar för identifierade utmaningar. EY har dock noterat några 

utvecklingsområden som särskilt rör styrkedjan och de analyser som 

genomförs. Ett arbete kring utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i 

grundskolan har påbörjats av den nytillträdde utbildningschefen. 

Vid utbildningskontorets granskning av rapporten framkommer att en del av 

statistikuppgifterna är osäkra. Om man tar siffrorna direkt ur kommunens 

databas, via Programmet Qlikview, eller om man tar siffrorna från SCB så kan 

det skilja något. Detta beror på att vissa uppgifter gällande betyg kan ändras 

något om någon i urvalsgruppen får ett ändrat betyg eller om urvalsgruppen 

ändras. Om man inte tar siffrorna från samma system och vid samma tillfälle 

kan det skilja någon procentenhet. När det gäller andelen behöriga till 

nationellt program på gymnasiet är den siffran för 2019 i SCB-statistiken 87% i 

stället för 90% som anges i rapporten. Detta innebär alltså en ökning med en 

procentenhet till 2020 snarare än den minskning med två procentenheter som 

anges i rapporten.  

Slutsatsen man kan dra av detta är att man skall vara lite återhållsam med att 

tolka in för mycket i relativt små förändringar av ett begränsat 

statistikunderlag. 
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer  
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands-Bros kommun granskat om 
utbildningsnämnden säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan. 

Den sammantagna bedömningen är att arbetet till  stor del sker ändamålsenligt. Vi grundar 
vår bedömning på att det finns tydliga mål, mallar, rutiner och lämpliga dialogforum för 
arbetet. Enheternas analyser aggregeras i nämndens huvudmannarapport. Vi ser positivt på 
att det genomförs flera utvecklingsinsatser och att det finns en organisation som proaktivt 
letar efter lösningar för identifierade utmaningar. Vi har dock noterat några 
utvecklingsområden som särskilt rör styrkedjan och de analyser som genomförs. 

Vi bedömer att nämnden gör välavvägda beskrivningar i relation till målen, men ser att det 
kan tydliggöras hur valda indikatorer ska användas i styrningen. Det är svårt att följa om 
indikatorerna är formulerade för att mäta strävansmål eller realistiska mål. Detta noteras 
särskilt i relation till nämndens mål om kunskapslyft.  

Vår uppfattning är att en del av analysarbetet sker i parallella spår. Vi bedömer att 
kommunen kan ha nytta av ett ökat erfarenhetsutbyte mellan enheterna och mellan 
skolenhet och förvaltning. Vi ser en stor fördel i att rektorer gemensamt får samla eventuella 
framgångsfaktorer och utmaningsområden, eventuellt även delta i varandras analysarbete. 
Befintliga forum möjliggör ett sådant arbete, varför strukturer för arbetet har bedömts vara 
goda. I nuläget sker rapportering främst uppåt i styrkedjan. Det är av vikt att rektorernas 
analyser omhändertas och kommuniceras i högre grad för att säkerställa en tydlig grund för 
gemensamma satsningar.  

För att varje skola ska kunna analysera sina resultat i förhållande till nationella mål och de 
krav som anges i skollag och läroplan är det av vikt att det finns ändamålsenliga verktyg och 
underlag tillgängliga för respektive rektor. De analyser som skrivs fram kan utmanas i högre 
grad för att de ska kunna utgöra ett bra underlag för bedömning om eventuella satsningar. 
Utbildningskontoret bör säkerställa att alla skolor har en välutvecklad nulägesanalys, och att 
de planerade insatserna utvärderas i relation till resultaten. Vi noterar också att fokus ligger 
på enheten som helhet och att få skolor gör någon analys av skillnader mellan olika klasser 
eller elevgrupper inom enheten. För att motivera en djupare analys bör det tydliggöras hur 
underlaget används i de satsningar som föreslås, här har vi noterat några variationer i 
centrala satsningar med lokala enheters egna uttryckliga behov. Här behövs en samsyn i hur 
centrala och lokala resurser ska användas, däribland förstelärarna.  

Slutligen bedömer vi att nämnden i högre grad bör ha säkerställt undervisningskvaliteten 
under Covid-19. Våren 2020 var speciell på många sätt och rektorer uppger flera lokala 
utmaningar och anpassningar, som endast i viss utsträckning koordinerats centralt. Vi har 
noterat variationer i resultaten för avgångselever, särskilt årskurs 9, som inte kommenteras i 
nämndens analys i delårsbokslutet. Nämnden bör särskilt beröra frågan i sin 
verksamhetsberättelse för 2020.  

Med utgångspunkt i ovan rekommenderas utbildningsnämnden att: 
• se över aktuella indikatorer för valda mål, säkerställ att dessa är valida och tydliggör hur 

de ska användas i styrkedjan,  
• se över tillgängliga verktyg för att främja en fullgod analys på respektive nivå. Särskild 

hänsyn kan tas för att balansera behovet med den administrativa kostnaden för arbetet. 
• säkerställ en tydlig återkoppling på de analyser som genomförs även neråt i styrkedjan. 

En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser inom nämnden och 
kommunen.  
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

I skollagen anges att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de  
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna  
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det  
framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska  
eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie  
undervisningen. Varje huvudman inom skolväsendet ska därtill på huvudmannanivå  
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Skollagen anger därmed att det för grundskolan ska finnas en tydlig strävan hos 
huvudmännen att säkerställa att samtliga elever uppnår målen i alla ämnen, bland annat 
genom att identifiera och tillgodose elevernas eventuella behov av särskilt stöd samt genom 
att systematiskt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsutveckling av skolverksamheten.  

Den globala utvecklingen av Covid-19 har inneburit flera omställningar för det svenska 
skolväsendet. Samtidigt som elever i grundskolan har skolplikt bedrivs verksamheten på 
flera håll i landet med reducerad kapacitet på grund av ökad sjukfrånvaro bland såväl 
medarbetare som elever. Skolverket har delvis med detta i beaktande valt att ställa in 
nationella prov under våren 2020. De nationella proven har en viktig roll för en likvärdig 
bedömning av resultat och betygssättning vid landets skolor.    

Kommunens revisorer har med utgångspunkt i ovan beslutat att genomföra en fördjupad 
granskning på området. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är att granska hur utbildningsnämnden säkerställer det systematiska kvalitetsarbetet i 
grundskolan.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

► Stödjer nämndens styrning och uppföljningssystem kvalitetsarbetet på enhetsnivå?  
► Sker en uppföljning inom grundskolan som är tillräcklig för att ligga till grund för analys 

och beslut på nämndsnivå om prioriteringar av insatser?  
a. Följs skolenheternas systematiska kvalitetsarbete upp på ett ändamålsenligt sätt?   
b. Har skolenheter, förvaltningsledning och nämnden samma syn på vilka 

utvecklingsfrågor som är prioriterade?  
► Finns tillräckliga centrala stöd- och utvecklingsinsatser till enheterna?  

a. Ges tillräckligt stöd till rektorer i rollen som pedagogiskt ansvariga?  
b. Ges tillräckligt stöd och resurser till pedagoger i form av exempelvis 

specialpedagoger, kuratorer, skolpsykologer etc.?  
c. Ges tillräckliga möjligheter till kompetensutveckling av lärare?  

► Har nämnden säkerställt att undervisningskvaliteten värnas under Covid-19 pandemin?   
a. Har undervisningsformer och uppföljning på enhetsnivå anpassats för att möta  

skollagens krav under rådande omständigheter?   
b. Säkerställs tillgång till särskilt stöd, anpassningar och hjälpmedel med hänsyn  

till ökad frånvaro bland både medarbetare och elever?  
c. Har nämnden vidtagit några undantagsåtgärder och på vilka grunder? Har  

särskilda åtgärder vidtagits för att stärka avgångsklassernas resultat? 

2.3 Ansvarig nämnd  

Granskningen avser utbildningsnämnden.  
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2.4 Genomförande och rapportstruktur  

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Intervjuer har 
genomförts med vice- och andre vice ordförande i nämnden, t.f. utbildningschef, 
verksamhetschef för grundskolan, utredare samt rektorer för tre skolor. En fullständig lista på 
intervjupersoner framgår av bilaga 1.   

Samtliga intervjupersoner har fått möjlighet att sakgranska rapporten, för att säkerställa att 
den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden. Slutsatser och bedömningar ansvarar EY 
för.  

2.5 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av 
nedan och beskrivs vid tillämpliga avsnitt i rapporten.   

► Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 
► Skollagen (2010:800) 4 kap. 3-6 §§ 
► Skolverkets allmänna råd för ett systematiskt kvalitetsarbete, 2015  
► Läroplan för grundskolan (Lgr11) 
► Fullmäktiges Övergripande mål och budget 2020, med planering för 2021-2022  
► Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i  

skolor   
► Ändring i förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta  
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3. Organisatoriska förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete  

Kommunallagen tydliggör nämndens ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
fullmäktiges styrsignaler samt gällande föreskrifter för verksamheten (6 kap. 6 §). 
Föreskrifter för skolverksamheten och inte minst det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs 
bland annat i skollagen. Det åligger varje huvudman att systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen (4 kap. 3–6 §§).
1
 

3.1 ”Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till absolut toppklass” 

Så inleder utbildningsnämnden sin verksamhetsplan med fokusområden för 2020. Vad som 
avses med toppklass beskrivs inte men tre nämndmål har definierats:  

► Kunskapslyft   
► Ökad trygghet, ordning och studiero  
► Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats  

De två första nämndmålen följer fullmäktiges övergripande mål för ett ”Lustfullt lärande och 
utveckling för dagens och nästa generations invånare”. Det sista nämndmålet är en 
nedbrytning av fullmäktiges mål rörande ”Valfrihet och konkurrensneutralitet”. För samtliga 
presenteras en beskrivning, indikatorer och pågående satsningar med bäring på området. I 
rapporten presenteras alla satsningar samlat under avsnitt 4.2.1.  

För nämndmålet kunskapslyft beskrivs vikten av en hög kompetens bland personalen. 
Skolan ska vara attraktiv att locka och behålla kompetent personal. Det ska finnas 
konkurrenskraftiga anställningsvillkor samt en bättre arbetsmiljö med fokus på bra ledarskap. 
Respektive enhet ska ha självbestämmande över den inre organisationen. Att rektorer, 
förskolechefer och annan förskole- och skolpersonal självbestämmanderätt ska utökas 
tydliggörs i flera avsnitt i verksamhetsplanen. Slutligen ska kommunen ligga i framkant vad 
gäller digital pedagogisk utveckling. En satsning på området är ”Upplands-Bro modellen” 
med fokus på klassmentorer som ska stödja lärarnas arbete i klassrummen. Totalt sju 
indikatorer med målvärden anges för målet, samtliga avser elevers måluppfyllelse.  

För en ökad trygghet, ordning och studiero riktas ett fokus på fysisk och psykisk hälsa bland 

eleverna. En pågående satsning är att personal utbildas inom NPF.
2
 Målet följs upp med 

indikatorer avseende upplevd trygghet och studiero samt andelen ogiltig frånvaro i 
kommunens grundskolor.  

För det sista nämndmålet ska en ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats uppnås genom 
en god lokalplanering och inkludering av fysisk aktivitet i skolorna. Prioriterad satsning för 
området är en översyn av resursfördelningsmodellen, där grundpeng, socioekonomisk 
viktning och tilläggsbelopp ska ses över. Arbetet har pausats vid granskningstillfället, vi 
återkommer till detta under avsnitt 3.3. Angivna indikatorer avser antal platser, 
medarbetarundersökningar, personalomsättning och sjukfrånvaro. 

EYs erfarenhet inom målstyrning visar på olika tillvägagångssätt för att målvärden ska anses 

vara styrande för verksamheten och även för att säkerställa att de ”mäter det man avser 

mäta”. Till exempel kan realistiska mätvärden användas, alltså att målvärden bedöms kunna 

uppnås inom en angiven tid. Ett alternativ är ”strävansmål” som löper över en längre tid. Det 

är dock viktigt att tydliggöra vilken typ av mål som används i styrningen.  

Av nämndens verksamhetsplan framgår målvärden, men inte föregående års utfall eller 
ingångsvärde. Det går därför inte att utläsa huruvida nämnden använder sig av realistiska- 

 
1
 För den kommunala grundskolan är utbildningsnämnden huvudman i Upplands-Bro kommun. 

2
 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör exempelvis 

adhd, autism och Tourettes syndrom. 
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eller strävansmål. Vi noterar att målvärden för valda indikatorer ökar marginellt för respektive 
år i planperioden 2020-2022, vilket indikerar att realistiska mål används. Vid faktakontrollen 
framkommer att flera av målen har omformulerats och till följd av detta har även nya 
indikatorer valts. Därför framgår inte ingångsvärde och föregående års utfall.   

För några av de indikatorer som kvarstår i verksamhetsplan för 2020 är målvärdet högre än 

målvärdet 2019, trots att målvärdet inte uppnås under 2019.
3
 Att aktuell statistik inte fanns 

tillgänglig vid planeringstillfället skulle kunna förklara en sådan variation. För nämndmålet 
kunskapslyft används indikatorn ”andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen 
årskurs 6”. Målvärdet om 85 procent (2019) höjts till 87 procent i verksamhetsplanen för 
2020. Utfallet för 2019 var 74 procent. Även om nämndens verksamhetsberättelse för 2019 
sammanställdes efter fastställande av verksamhetsplan för 2019 var statistik för indikatorn 
publicerad och tillgänglig vid planeringstillfället. Skillnaden däremellan kommenteras inte. 
Det skulle kunna indikera att målen istället är strävansmål. Noterbart i sammanhanget är att 
det genomsnittliga meritvärdet för samma årskurs är högt vid jämförelse med riket..    

3.2 Det finns en grundstruktur och lämpliga forum för arbetet  

Den del av utbildningskontoret som utbildningsnämnden ansvarar för leds av en 
utbildningschef, som i sin tur har utsett verksamhetschefer för grundskola respektive 
förskola. Gemensamma verksamheter utgör främst stödverksamhet till förskolor och skolor. 
De finansieras via barn- och elevpeng. Inför budget 2020 skedde en omorganisering för att 
minska centrala kostnader. Tidigare resursteam och modersmålsenhet slogs då samman till 
en gemensam resursenhet. Sedan januari 2020 ser utbildningsnämndens verksamhet i 
utbildningskontoret ut enligt följande:  

 

 

 

  
  
  
  
  
  

Organisationsbild: EY utifrån beskrivning i nämndens verksamhetsplan 

Det är framförallt stödfunktioner vid staben och resursenheten som är av vikt inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Vid staben finns funktioner som bland annat ansvarar för 
uppföljning och utvecklingsarbetet samt ekonomisk planering. Inom ramen för detta tar de 
även fram mallar och underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Utöver 
modersmålsenheten ansvarar resursenheten även för mottagande av nyanlända, den 
medicinska elevhälsan samt beslut om tilläggsbelopp.   

Kommunens tio kommunala grundskolor leds av nio rektorer. Grundskolorna är organiserade 
utefter tre geografiska områdesgrupper: Bro, Brunna och Kungsängen. Cirka 84 procent av 

kommunens elever går i den kommunala grundskolan, vilket motsvarar cirka 3 125 elever.
4
  

Kommunen tillämpar en hybridvariant där den lokala elevhälsan bestående av 
specialpedagoger och kuratorer är anställda av respektive rektor. Skolsköterskor, skolläkare 
och psykologer anställs centralt vid resursenheten. Innan läsåret 2019/20 var även kuratorer 
anställda centralt, men tillhör numera skolans inre organisation. Skolsköterskor deltar vid de 

 
3
 Vid jämförelse med utfall enligt nämndens verksamhetsberättelse för 2019 noteras att målvärdet för 2019 inte 

uppnås, alternativt uppnås till viss del. 
4
 Elevantal i den kommunala grundskolan, baserat på angiven lärartäthet vid nämnddialog 2020-10-22. En 

lärartäthet motsvarande 11 elever i snitt fördelat på 284 anställda lärare. Det är en ökning med ca 60 elever vid 
jämförelse med Skolverkets senast tillgängliga statistik i oktober 2019. 
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lokala enheternas elevhälsomöten och samverkan beskrivs av samtliga vara välfungerande. 
I samråd genomför elevhälsoteamen trygghetsenkäter två gånger årligen. Enligt uppgift får 
varje klasslärare analysera det egna klassresultatet och planera åtgärder därefter. Dessa 
diskuteras med rektor vid exempelvis medarbetarsamtal.  

Kommunens rektorer ingår i ett dialogforum som leds av verksamhetschef för grundskolan. 
De träffas var tredje vecka för att diskutera ledningsfrågor och övergripande satsningar. 
Biträdande rektorer är välkomna att delta vid dessa möten. Forumet är avsett för ömsesidig 
informationshämtning. Två utsedda rektorer tar tillsammans med verksamhetschef fram en 
dagordning. Det förs inte några minnesanteckningar. Vi har mottagit skilda beskrivningar 
kring om det systematiska kvalitetsarbetet diskuteras i forumet. Samtliga instämmer dock i 
att det kan tydliggöras att forumet kan användas för diskussion om de analyser som 
genomförs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Det finns ett liknande forum för kommunens förstelärare. Även detta forum leds av 
verksamhetschef för grundskolan. 

3.3 Ett varierat elevunderlag skapar vissa svårigheter i planeringen  

Kommunen har under flera år haft en ökning av antalet elever, vilket prognosticeras fortgå 
enligt aktuell befolkningsprognos. Vid revisionens dialogmöte den 22 oktober uppges 
ökningen ha avtagit något under 2020. Flera av skolorna är dock fulla och det finns tillfälliga 
paviljonglösningar på flera skolenheter.  

En utmaning sett till elevunderlaget har varit en stor variation i elevernas bakgrund och 
förutsättningar. Flera elever uppges ha dåliga förkunskaper i svenska, vilket kräver en hög 
flexibilitet i organisationen. I huvudmannens kvalitetsrapport för 2019 lyftes att 
tillströmningen av nyanlända var lika stor under hösten 2019 som under hösten 2015. Det 
avsåg främst i F-6 skolorna i Bro.  

Nämndens budget utgörs främst av en barn- och elevpeng som justeras utifrån genomförda 
volymberäkningar. Respektive skolenhet tar del av skolpeng motsvarande faktiskt antal 
inskrivna elever. Vid granskningstillfället sker en socioekonomisk viktning motsvarande fem 
procent i den resursfördelningsmodell som tillämpas. Socioekonomisk fördelning sker även 
av statliga bidrag, så som fördelning av likvärdighetsbidraget. Nämndens 
resursfördelningsmodell har setts över under 2020. Syftet med översynen har varit att öka 
likvärdigheten mellan skolorna utifrån elevernas bakgrund och förutsättningar. Ett första 
utkast har tagits fram och redovisats för rektorer och huvudmän som verkar i kommunen. 
Arbetet har pausats till följd av den arbetsbelastning och ekonomiska osäkerhet som Covid-
19 har medfört. 

Förutom barn- och elevpeng kan enheterna ansöka om tilläggsbelopp för följande 
elevgrupper:  

► elever i behov av extraordinära stödinsatser 
► elever med rätt till modersmålsundervisning 
► elever som är nyanlända 
► elever med svenska som andraspråk 

Det finns ett särskilt ansökningsförfarande för elever i behov av extraordinära stödinsatser. 
För övriga tre sker utbetalning automatiskt om eleven registreras i elevgruppen. Om insatsen 
ska utföras enligt skollagen är det rektors ansvar att det sker direkt, oavsett om 
tilläggsbelopp beviljas eller inte. Tilläggsbelopp söks årsvis och uppges kräva en betydande 
administrativ handpåläggning. För flera av de fall då ansökan om tilläggsbelopp godkänns 
beskrivs det inte heller täcka kostnaden för genomförd åtgärd.  
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klasser, utan måste efterfråga analysunderlag från utbildningskontorets stab. Det beskrivs 
vara tidskrävande och orsakar svårigheter och ledtider i det lokala analysarbetet.  

Utbildningskontoret bör säkerställa att skolorna har en välutvecklad nulägesanalys, och att 
de planerade insatserna utvärderas i relation till resultaten. Vi noterar också att fokus ligger 
på enheten som helhet och att få skolor gör någon analys av skillnader mellan olika klasser 
eller elevgrupper inom enheten.  

4.2.1 Satsningar och initierat utvecklingsarbete utgår till stor del från analysen  

Av den sammantagna huvudmannarapporten framgår goda exempel från de olika 
skolenheterna. Inom vissa områden saknas dock en tydlig brygga som visar hur analysen 
har lett till att arbetet ska utvecklas. Exempelvis konstateras att flera av kommunens skolor i 
sina egna analyser har identifierat att det inte finns tid för det förebyggande arbetet. Detta på 
grund av ett ständigt ökande antal elever med stora behov av särskilt stöd. Utöver att det 
konstateras sker inte någon vidare analys. Pågående utbildningssatsning inom NPF beskrivs 
vara ett sätt att hjälpa personalen i arbetet. Kopplingen mellan analyser och genomförd 
satsning kan tydliggöras, även om satsningen i sig kan vara korrekt.  

I sin rapport ”Resultatskillnader inom skolor” pekar Skolinspektionen på att elever i Sverige 
blir allt mer resultatmässigt segregerade mellan, men även inom skolor i samma kommun. 
Liknande analys görs i Upplands-Bros huvudmannarapport rörande måluppfyllelsen för 
2018/19. Det konstateras att ”resultaten per skola och klass skiljer sig åt lika mycket mellan 
skolor som mellan klasser inom skolan”. Det som främst sticker ut är variationer mellan 
skolornas betygssättning och resultat på de nationella proven i årskurs 6 och 9. För att 
minska detta har det införts ämnesnätverk med fokus på likvärdig bedömning och 
betygssättning.  

En del av kommunens överskott öronmärks för sociala satsningar i form av en 
kommunövergripande social investeringsfond för förebyggande arbete. Medel ur fonden har 
under 2020 använts för att tillsammans med statsbidraget likvärdig skola finansiera 
klassmentorer vid skolenheterna, den så kallade ”Upplands-Bro modellen”. Vid 

granskningstillfället har det införts på tre av skolenheterna.
5
 Klassmentorer ska stödja 

undervisande lärares arbete i klassrummen så att lärare ska kunna fokusera på 
undervisningen. Under hösten ska nämndsledamöter enligt plan delta vid skolenheterna för 
att följa upp arbetet. Med anledning av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kommer besöken högst troligt ställas in. Hur projektet ska drivas och 
finansieras framåt ses fortsatt över.  

Det har startats en kommungemensam resursgrupp vid Råbyskolan. Under läsåret 2020/21 
finns det planer på att starta ytterligare två, på Lillsjöskolan och Ekhammarskolan. I 
resursgrupper deltar elever från hela kommunen i behov av extraordinära insatser. 
Rektorernas lokaler och personal används, men organiseras och kompenseras centralt. 

4.2.2 Kompetensutvecklingsinsatser sker både centralt och lokalt  

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ligger enligt 
Skolverkets statistik på ca 79 procent för läsåret 2019/20. Representanter för 
utbildningskontoret uppger att i likhet med andra kommuner är det svårare att få tag på 
lärare med lärarlegitimation. Ambitionen är att till varje utlyst tjänst tillsätta en lärare med 
legitimation som även är ämnesbehöriga i flera ämnen. Upplands-Bro har tecknat avtal med 
Stockholms universitet för att ta emot lärarstudenter på flera skolor. Det ger kommunen en 
möjlighet att rekrytera dessa efter färdiga studier.  

 

 
5
 Det ursprungliga pilotprojektet initierades efter att nämnden uppdrog utbildningskontoret att genomföra en 

studie av huruvida ett tvålärarsystem kunde införas. 
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Det pågår ett arbete för att eventuellt tillämpa centrala rekryteringar i syfte att avlasta 
skolledare. Av huvudmannens analys för 2019 framgår att arbetet för en central rekrytering 
ska prioriteras och att rutiner och rekryteringskanaler ska ses över. Kommunen har tittat på 
Malmö Stad som tillämpar en liknande variant. Likt andra kommuner ser utbildningskontoret 
även en svårighet i kraftigt stigande lärarlöner. Den centrala rekryteringen kan eventuellt bli 
ett sätt att försöka stävja denna utveckling för att skolorna på sikt inte ska konkurrera ut 
varandra. Vid intervjutillfället är arbetet i en uppstartsfas. 

Sedan hösten 2018 pågår utbildningsdagar i samverkan med utbildningschef för 
rektorsprogrammet på Stockholms universitet. Syftet är att stärka rektorers möjlighet att 
utöva pedagogiskt ledarskap. Upplägget är halv och heldagar i seminarieform.   

Det sker en del gemensamma kompetensutvecklingsinsatser som skolenheterna har tillgång 
till, däribland en flerårig satsning inom digitalt lärande. Därutöver har samtliga enheter under 
våren 2020 påbörjat ett långsiktigt arbete med Skolverket. Fokus är elever med ett annat 
modersmål än svenska. Arbetet har enligt uppgift omfattat en analys av enheternas behov 
av insatser. Kommande fem terminer ska arbetet genomföras. Förstelärare i kommunen ska 
driva utvecklingsarbetet och kommer därigenom genomgå flera utbildningar. För två av 
skolorna i urvalet kan vi inte av rapporterna utläsa att de har identifierat ett behov av 
utvecklingsinsatser inom området.   

Formellt är det respektive rektor som ansvarar och styr förstelärarnas uppdrag, då de ingår i 
rektorns inre organisation. Likaså hur arbetstiden ska fördelas mellan försteläraruppdraget 
och ordinarie undervisning. Det finns inte ett kommunövergripande beslut kring huruvida tid 
ska avsättas för uppdraget. Det står rektor fritt att besluta om undervisningstid ska reduceras 
eller om det är den ekonomiska kompensationen som täcker uppdraget.  

Även om rektorerna styr förstelärarnas uppdrag genomförs det kommungemensamma 
insatser där förstelärare deltar. Likaså driver flera förstelärare kommunövergripande projekt 
och kompetensutvecklingsinsatser. I huvudmannens rapport för läsåret 2018/19 tydliggörs 
att i syfte att ”stärka undervisningen och säkerställa kvaliteten inom ämnena kommer det 
nystartade nätverket för våra förstelärare att få i uppdrag att utveckla undervisningen som 
enligt forskning leder till bättre elevresultat.” Denna ansvarsfördelning beskrivs ibland vara 
otydlig, då en enskild skola kan ha identifierat ett utvecklingsområde och initierat insatser 
som förstelärare ska leda, men där en kommunövergripande satsning kan uppta en stor del 
av dennes tid. 

Samtliga intervjuade rektorer har egna kompetensutvecklingsforum för de utmaningar som 
de identifierar i sina analyser. På en av skolenheterna har lärarna veckovisa 
kompetensutvecklingsinsatser där förstelärare ansvarar för utbildningen. Innehållet kommer 
lärare, rektor och förstelärare överens om tillsammans. På en annan skolenhet har 
respektive lärare utvalda fokusområden som de utbildar varandra i. 

Ett annat exempel är det pågående projektet ”Skola för mig” vid Råbyskolan. Projektets syfte 
är att hitta en struktur för att utveckla och stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen. Skolan 
har anställt en socionom som ska bidra till arbetet och flera lokala satsningar pågår. All 

personal har exempelvis genomgått utbildning i antimobbningsmetoden KiVA
6
.  

På en av skolenheterna genomför biträdande rektor klassrumsobservationer. Att observation 
ska genomföras sker i överenskommelse med aktuell lärare. De deltar i planeringen och 
underlaget används som ett diskussionsunderlag för att tillsammans fånga upp eventuella 
utvecklingsområden. Det beskrivs vara en uppskattad metod i den uppföljning som görs med 
individuella medarbetare. Vid Upplands-Bro gymnasiet har en lektor utvecklat en 
protokollsmall för klassrumsobservationer utförda lärare emellan. Framöver ska 
protokollsmallen främja kollegialt utbyte även inom grundskolan. 

 
6
 KiVa är ett antimobbningsprogram som har utvecklats på Åbo universitet i Finland med stöd från finska 

undervisnings- och kulturministeriet. 
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Enligt uppgift har verksamhetschef och rektorer diskuterat arbetet vid de rektorsdialoger som 
genomförts. Verksamhetschef har i sin tur diskuterat frågan vid stående möte med 
utbildningschef som lämnat uppdateringar till nämnden. Diskussionerna avsåg främst 
förebyggande insatser utifall det skulle bli aktuellt med en nedstängning av grundskolorna.  

5.2 Måluppfyllelsen för vårens avgångselever varierar  

I nämndens delårsbokslut noteras vissa variationer i elevernas måluppfyllelse. Vi har 
sammanställt dessa nedan. I relation till minskad andel godkända elever tydliggör nämnden 
att det kommer vara ett prioriterat området. Det görs inte någon analys eller kommentar i 
delårsrapporten med hänsyn till pandemins eventuella påverkan på utfallet. Nämnden 
kommenterar heller inte om det finns andra kända bakomliggande faktorer.  

Diagram: EYs sammanställning utifrån rapporterad statistik i tertialrapport 2. 

Av diagrammet ovan noterar vi att andelen elever i årskurs nio som fått godkända betyg i 
samtliga ämnen, men även andelen elever som är behöriga till nationellt program har sjunkit 
mellan åren 2019-2020.  

Utöver siffrorna i diagrammet har nämnden följt upp genomsnittligt meritvärde för årskurs 6 
och 9. För årskurs 6 är resultaten densamma mellan åren, vilket även korrelerar med 
procentandelen i diagrammet ovan. Andelen elever med godkända betyg i årskurs 6 har ökat 
något. Vid motsvarande jämförelse för elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 har det 
dock sjunkit från 246 till 223 mellan åren (nämndens målvärde: 250).   

Intervjuade uppger att mot slutet av vårterminen pågick diskussioner kring pandemins 
eventuella påverkan på elevernas resultat. Resultaten beskrivs dock inte ha sjunkit med 
anledning av pandemin. Det finns en samstämmighet bland de intervjuade rörande detta. 
Det togs till exempel beslut om förlängd sommarskola, som sedan inte behövdes. En 
skolenhet införde även lovskola under påsklovet då eleverna kunde besöka skolan när det 
fanns färre elever på plats.   

Elevernas måluppfyllelse, mätt i andel (%) elever 
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7. Bilaga 

Källförteckning 

 

Intervjuade funktioner 
 
• t.f. Utbildningschef 
• Utredare, utbildningskontoret  
• Verksamhetschef skola  
• Rektor Råbyskolan 
• Biträdande rektor Råbyskolan 
• Rektor Ekhammarskolan 
• Rektor Tjustaskola och Broskola 
• Biträdande rektor Tjustaskola  
• Vice ordförande, utbildningsnämnden 
• 2:e vice ordförande, utbildningsnämnden 
 

Dokument  
 

• Övergripande mål och budget 2020, med planering för 2021-2022  
• Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 
• Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse, 2019 
• Utbildningsnämndens tertialrapport 1 2020 
• Utbildningsnämndens tertialrapport 2 2020 
• IKT-strategi för utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun 2015-2020 
• SKA-plan grundskola 2018/19 Utbildningsnämnden (huvudmannarapport) 
• Tre av skolenheternas SKA-planer 2019/20  
• Utbildningsnämndens protokoll samt handlingar, januari-september 2020 
• Beräkningsunderlag och fördelning av medel för särskilda satsningar och statliga bidrag 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2020-12-15 

Revisorerna 

Till: Utbildningsnämnden  

För kännedom: Kommunfullmäktige 

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av om utbildningsnämnden 

säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan.  

Den sammantagna bedömningen är att arbetet till stor del sker ändamålsenligt. Vi grundar vår 

bedömning på att det finns tydliga mål, mallar, rutiner och lämpliga dialogforum för arbetet. 

Enheternas analyser aggregeras i nämndens huvudmannarapport. Vi ser positivt på att det genomförs 

flera utvecklingsinsatser och att det finns en organisation som proaktivt letar efter lösningar för 

identifierade utmaningar. Vi har dock noterat några utvecklingsområden som särskilt rör styrkedjan 

och de analyser som genomförs. 

Vi bedömer att nämnden gör välavvägda beskrivningar i relation till målen, men ser att det kan 

tydliggöras hur valda indikatorer ska användas i styrningen. Det är svårt att följa om indikatorerna är 

formulerade för att mäta strävansmål eller realistiska mål. Detta noteras särskilt i relation till nämndens 

mål om kunskapslyft.  

Vår uppfattning är att en del av analysarbetet sker i parallella spår. Vi bedömer att kommunen kan ha 

nytta av ett ökat erfarenhetsutbyte mellan enheterna och mellan skolenhet och förvaltning. Vi ser en 

stor fördel i att rektorer gemensamt får samla eventuella framgångsfaktorer och utmaningsområden, 

eventuellt även delta i varandras analysarbete. Befintliga forum möjliggör ett sådant arbete, varför 

strukturer för arbetet har bedömts vara goda. I nuläget sker rapportering främst uppåt i styrkedjan. Det 

är av vikt att rektorernas analyser omhändertas och kommuniceras i högre grad för att säkerställa en 

tydlig grund för gemensamma satsningar.  

För att varje skola ska kunna analysera sina resultat i förhållande till nationella mål och de krav som 

anges i skollag och läroplan är det av vikt att det finns ändamålsenliga verktyg och underlag 

tillgängliga för respektive rektor. De analyser som skrivs fram kan utmanas i högre grad för att de ska 

kunna utgöra ett bra underlag för bedömning om eventuella satsningar. Utbildningskontoret bör 

säkerställa att alla skolor har en välutvecklad nulägesanalys, och att de planerade insatserna 

utvärderas i relation till resultaten. Vi noterar också att fokus ligger på enheten som helhet och att få 

skolor gör någon analys av skillnader mellan olika klasser eller elevgrupper inom enheten. För att 

motivera en djupare analys bör det tydliggöras hur underlaget används i de satsningar som föreslås, 

här har vi noterat några variationer i centrala satsningar med lokala enheters egna uttryckliga behov. 

Här behövs en samsyn i hur centrala och lokala resurser ska användas, däribland förstelärarna.  

Slutligen bedömer vi att nämnden i högre grad bör ha säkerställt undervisningskvaliteten under Covid-

19. Våren 2020 var speciell på många sätt och rektorer uppger flera lokala utmaningar och 

anpassningar, som endast i viss utsträckning koordinerats centralt. Vi har noterat variationer i 

resultaten för avgångselever, särskilt årskurs 9, som inte kommenteras i nämndens analys i 

delårsbokslutet. Nämnden bör särskilt beröra frågan i sin verksamhetsberättelse för 2020.  

Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi utbildningsnämnden att:  

• se över aktuella indikatorer för valda mål, säkerställ att dessa är valida och tydliggör hur de ska 
användas i styrkedjan,  

• se över tillgängliga verktyg för att främja en fullgod analys på respektive nivå. Särskild hänsyn kan 
tas för att balansera behovet med den administrativa kostnaden för arbetet. 

• säkerställ en tydlig återkoppling på de analyser som genomförs även neråt i styrkedjan. En tydlig 
analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser inom nämnden och kommunen.  

Vi önskar svar från utbildningsnämnden senast 2021-03-31. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

                                                   

Bilaga: Revisionsrapport – Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan 
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Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Förslag till beslut 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom obligatoriska 

skolformer 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 

1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva 

hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det 

är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder 

patientsäkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

 Patientsäkerhetsberättelse för obligatoriska skolformer 2020 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020 

Ärendet 

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659. Syftet 

med lagen är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att 

anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet 

hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas.  

Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: 

 Ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador.  

 Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser.  

 Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens säkerhet 

ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 Patienter och närstående ska uppmuntras att involvera sig i 

patientsäkerhetsarbetet.  

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 

1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva 
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hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det 

är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder 

patientsäkerhetsarbetet. 

Barnperspektiv 

Att barn inom de obligatoriska skolformerna får den skolhälsovård de har rätt 

till är av allra största vikt för de barn som omfattas av skolplikt inom 

Upplands-Bro kommun.  

 

 

Utbildningskontoret  

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

Bilagor 

1. Patientsäkerhetsberättelse 2020 
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1 Inledning 
 

Syftet med patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, är att göra vården säkrare och 

att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med 

patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. 

 

Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: 

 

• Ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. 

• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser. 

• Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens 
säkerhet skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

• Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i 
patientsäkerhetsarbetet. 

 

 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 

senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet 

genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med 

vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. 
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2 Verksamhetens mål för 
patientsäkerhetsarbetet  

 

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 

Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser 

identifieras tidigt och kan förebyggas. Det ska inom verksamheten finnas den 

kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det ska finnas rutiner och 

lokala riktlinjer för arbetet. Dessa ska vara kända för all personal. 

 

Strategier för att uppnå dessa mål är: 

 

• Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den 
kompetens och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas 
och som tidigt kan identifiera avvikelser och förebygga risker för 
avvikelser uppstår. 

• Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras 
i verksamheten. 
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3 Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet  

 

SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Upplands-Bro Kommun/Utbildningskontoret är juridisk vårdgivare för den 

hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

 

• Verksamhetschef enligt HSL 2017:30, 4 kap. 2 § är Viktor Engström. 

• Medicinskt Ledningsansvarig läkare (MLA) för elevhälsan var 

skolläkare Annette Karman Jakobson t o m 2020-10-01 Därefter har 

uppdraget övertagits av skolläkare Joachim Sandberg (konsult).  

• Samordnande skolsköterska (Sam-Ssk) är Louise Nathorst-Westfelt.  

• Verksamhetschefen och MLA ansvarar för ledning, planering och 

utveckling av verksamheten och att god vård bedrivs.  

• Verksamhetschefen, MLA och Sam-Ssk upprättar tillsammans med 

enhetens personal rutiner för verksamheten och system för att följa 

upp dem.  

• Verksamhetschefen, MLA och vederbörande skolsköterska är ansvarig 

för att vid eventuell vårdskada informera elev och vårdnadshavare. 

• Systemansvariga för patientjournalsystemet CGM/PMO är Annika 

Sjöström och Louise Nathorst-Westfelt. 

 

Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp. Lokaler och 

utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten. Den som tillhör 

hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur personen fullgör 

sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659). 
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4 Hur patientsäkerhetsarbetet 
bedrivits 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 

• Verksamhetschefen har regelbundna avstämningsmöten med Sam-

Ssk och MLA. 

• Verksamhetschefen och MLA träffar samtliga skolsköterskor i syfte att 

hantera frågeställningar rörande organisation och resursfördelning 

kring de medicinska insatserna i elevhälsan. Detta sker minst två 

gånger per termin i samband med skolsköterskemöten samt efter 

behov. 

• Verksamhetschefen deltar på skolsköterskemöten som sker en gång 

per månad.  

• En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom 

kompetensutveckling kring arbetssätt och metoder, är att 

verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument. Det är 

såväl skolsköterskornas som skolläkarens ansvar att rapportera till 

verksamhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte 

beaktas eller tillgodoses.  

 

Patientsäkerhetsarbete 2020:  
 

1. Samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats har adekvat 
utbildning. Samtliga skolsköterskor har vidareutbildning för att kunna 
fullfölja de arbetsuppgifter som verksamheten innefattar till exempel 
ordinera och genomföra vaccinationer. Skolläkare Annette Karman 
Jakobsson är specialist i Allmänmedicin. Skolläkare Joachim Sandberg 
är specialist i barn och ungdomsmedicin och är även specialist i 
skolhälsovård. 

2. Sam-Ssk för EMI Upplands-Bro ingår i ett nätverk av samordnande 
skolsköterskor för EMI i Stockholms län, som träffas en gång per termin. 
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Där diskuteras bland annat arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar, 
systematiskt kvalitetsarbete.  

3. Verksamhetschef enligt HSL 2017:30, 4 kap 2 § är Viktor Engström och 

ingår i Nätverk för Enhetschefer Central Elevhälsa Storstockholm. 

4. Skolläkaren ingår i Nordvästra Storstockholms Skolläkarnätverk. 

5. Verksamheten arbetar med avvikelsehantering för att identifiera och 
åtgärda eventuella risker. MLA, Sam-Ssk och enhetschef går 
regelbundet igenom de avvikelser som kommer in och tar fortlöpande 
ställning till om någon avvikelse skall anmälas till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO).  Enhetschefen har, i samråd med MLA, ansvar att ta 
ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

6. För EMI Upplands-Bro finns en lokal Metodbok där rutiner är framtagna 
och metoder för arbetet beskrivs. Metodboken revideras/uppdateras 
kontinuerligt.  

7. Systemansvariga för patientjournalsystemet ingår i ett nätverk för 
användare av journalsystemet PMO i Stockholms län. De träffas två 
gånger per år för att kunna föra dialog med leverantören av 
journalsystemet och för att arbeta med utvecklingsfrågor och 
förbättringsområden i systemet.  

8. Möten med externa vårdgivare, såsom ungdomsmottagningen (UMO) i 
Upplands-Bro, representanter för Barn- och Ungdomsmedicinsk 
mottagning (BUMM) respektive Barn- och Ungdomspsykiatrisk 
mottagning (BUP), första linjens psykiatri Bryggan, Vårdcentraler samt 
logopeder, sker efter behov.  

9. Tvärprofessionella diskussioner mellan skolsköterskor och övriga 
yrkeskategorier i Resursteamet sker efter behov. 

10. Två skolsköterskor delar på ansvaret att göra medicinsk kartläggning av 
nyanlända elever. Arbetet pågår fortlöpande där enligt fastslagen rutin 
med hälsobesök, hälsosamtal, rekvirering av journaluppgifter om sådana 
finns samt remittering till övriga vårdinstanser. 
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5 Rutiner för egenkontroll samt 
vilken egenkontroll som 
genomförts under året 

 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §; 7 kap 2. § p 2  

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 

verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i 

verksamhetens ledningssystem. 

 

• Strukturerad egenkontroll av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, 
journalhantering och nyanlända elever sker enligt en modell för 
egeninventering. Under 2020 har detta system uppdaterats, bland 
annat för att lättare kunna ta fram statistik. Skolsköterska Catharina 
Molin är samordnande för uppdateringsarbetet och för uppföljning av 
att data införs kontinuerligt i systemet av alla skolsköterskor.  

• Uppföljning av Egeninventering sker fortlöpande och utvärdering görs 
två gånger per läsår, i december och juni av MLA och Sam-Ssk. 

• Egenkontroll av lokaler sker med en detaljerad checklista. Denna 
presenteras sedan för samtliga rektorer i Verskamhetsgrupp skola. 

• Medicinskteknisk kontroll/kalibrering av audiometrar, vågar och 
blodtrycksmanschetter har skett enligt fastställd rutin. Detta utförs av 
medicinsk tekniker från OneMed. 

• Egenkontroll enligt GDPR av anteckningar, register och information, 
som ej omfattas av journallagen, sker regelbundet enligt rutin i 
Upplands-Bro kommun. 
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6 Rutiner för att identifiera risker 
i verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten internt 

i EMI samt i tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker. 

7 Rutiner för händelseanalyser 
 

SFS: 2010:659, 3 kap. 3 § 

• Avvikelser registreras i det digitala avvikelsehanteringssystemet KIA. 

• MLA, Sam-Ssk och Enhetschef går regelbundet igenom de avvikelser 
som kommer in och tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse 
skall anmälas till IVO. Enhetschefen har, i samråd med MLA, i uppgift 
att ta ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

• Vid gemensamma möten tas alla inkomna avvikelserapporter upp till 
diskussion i skolsköterskegruppen. Vid behov går gruppen igenom 
gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar genomförs.  

• Händelser och avvikelser som rör samarbete i tvärprofessionella 
grupper samt samarbete med externa vårdgivare, tas upp i möten med 
dessa. Analys sker av MLA, Sam-Ssk och Enhetschef. Eventuella 
rutinförändringar görs i samråd med samtliga. 

• Uppföljning av Egeninventering har hittills gjorts fortlöpande och 
utvärdering har gjorts två gånger per läsår, i december och juni av MLA 
och Sam-Ssk.  

• Fr o m 2019 sker årligen före årsskiftet, en sammanställning och 
analys av samtliga avvikelser och händelser av MLA och Sam-Ssk.  
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8 Informationssäkerhet 
 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

• Journalsystemet är klassificerat enligt informationsklassificering som 
skapats med kommunens informationssäkerhetssamordnare, enligt 
kommunens riktlinjer. 

• Informationsklassning och handlingsplan enligt verktyget KLASSA, 
framtaget av SKR, har påbörjats av systemansvariga för 
patientjournalsystemet CGM/PMO.  

• Uppgradering av journalsystemet har gjorts enligt leverantörens 
rekommendationer.  

• Journaldokumentationen skall kontrolleras/uppföljas kontinuerligt med 
loggar. Arbetet med detta har systematiserats under 2020 och en ny 
rutin har utarbetats. Kontroller sker av systemansvariga för 
patientjournalsystemet där Annika Sjöström har huvudansvaret för att 
utföra loggar. 

• Informationshanteringen på enheten följer Dataskyddsförordningen. 

• Sedan HT-20 har verksamheten börjat använda digitala blanketter för 
hälsouppgift, vaccinationsmedgivande och journalrekvisition. Detta 
minskar risken att obehöriga kan ta del av information samt 
säkerställer att rätt person signerar aktuell blankett.  
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9 Samverkan för att förebygga 
vårdskador 

SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 § 

• Samverkan med externa vårdgivare, för att förebygga vårdskada sker 
genom möten, överlämningar av journaler och annan 
informationsöverföring. Utifrån detta sker adekvat anpassning utifrån 
elevens behov. 

• Inom verksamheten sker det förebyggande arbetet genom att tillse att 
samtliga är förtrogna med och följer gällande rutiner för arbetet. 

10 Hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klago
mål och synpunkter 

 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §; SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.  
Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer. 

Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och riktlinjer. MLA, Sam-Ssk och Enhetschefen ansvarar för 
bedömning och analys av avvikelser. Enhetschefen är, i samråd med MLA 
ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria 

Eventuella klagomål/synpunkter som inkommer via telefonsamtal eller mejl till 

respektive skolsköterska eller verksamhetschef diskuteras efter behov med 

MLA. 
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11 Samverkan med patienter och 
närstående  

 

SFS 2010:659, 3 kap. 4 § 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans 

medicinska del är frivillig. Samtycke till vård, undersökning och behandling 

är i de flesta fall muntlig. I samband med erbjudande om vaccination 

efterfrågas skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna. Vid 

journalrekvirering utanför Upplands-Bro kommun efterfrågas skriftligt 

medgivande. Skolsköterskor och skolläkare ska alltid sträva efter 

samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård 

och behandling. Eleven bör alltid informeras om det som rör honom eller 

henne och informationen ska vara anpassad efter ålder och mognad. 

Eleven ska ha ett medinflytande, som med tiden eller under vissa 

omständigheter övergår till ett självbestämmande. Vårdnadshavare 

kontaktas när så bedöms nödvändigt. Tolk används vid samtal då behov 

föreligger. 
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12 Sammanställning och analys 
 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 4 § 

• Under 2020 har 40 avvikelserapporter inkommit, som kan räknas in i 

aktuellt år.  Se tabell nedan för översikt av avvikelser 2020. 

• Allvarlighetsgraden delas in i lindrig, måttlig och betydande. 

• Covid-19 påverkade verksamheten i slutet av våren 2020, vilket är en 

förklaring till avvikelsen gällande 29 uteblivna hälsosamtal.  

• Utöver rapporterade avvikelser var det ca 60 elever i åk 8 vars 

hälsosamtal blev fördröjda. Hälsosamtalen utfördes när eleverna gick i 

åk 9. En av förklaringarna till detta var att fyra av skolsköterskorna gick 

in i Socialkontorets verksamheter i april 2020 för att tjänstgöra som 

sjuksköterskor i äldreomsorgen när den var som mest drabbad av 

Covid. Under hösten 2020 efterfrågades återigen stöd till 

socialkontoret. Resursteamet gjorde bedömningen att det inte var 

möjligt att avvara resurser, det skulle få för stor påverkan på 

basprogrammet. Det har också visat sig att skolsköterskans roll på 

skolan varit extra viktigt under pandemin. 

• Under 2019 gjorde 17 avvikelserapporteringar gällande brister i den 

medicinska insatsens lokaler i grundskolorna. En del av dessa brister 

har åtgärdats men inte alla. I år har dessa inte rapporterats som 

avvikelser. Istället har den medicinska insatsen gjort en grundlig 

inventering över saker att åtgärda som sedan lyfts i Verskamhetsgrupp 

skola där ansvariga rektorer tydligt fått ta del av bristerna. Ett 

samarbete med lokalsamordnare på Utbildningskontoret har initierats 

för att åtgärda bristerna under 2021.  

• Konsekvenserna av att inte ha lokaler som möter behoven kan 

innebära att hälsosamtal inte kan genomföras ostört. Hörselkontroller 

kan inte genomföras eftersom en del rum inte är ljudisolerade. 

Avsaknad av väntrum skapar inte en trygg miljö för elever som ska 
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träffa skolsköterska eller skolläkare. Placeringen av skolsköterskans 

rum gör att ljudnivån påverkar det medicinska arbetet negativt.  

• Det flesta avvikelserna under 2018 och 2019 handlar om fördröjda 

hälsobesök. Detta beror mest på en period av sjukskrivning inom 

skolsköterskegruppen, som ej täcktes av vikarie, men även fortsatt till 

del av hög arbetsbelastning på grund av ökat elevantal i kommunen 

med oförändrad bemanning inom EMI. Under 2020 togs en extra 

skolsköterska in som konsult för att ta igen fördröjda hälsobesök från 

2019.  

• Utifrån ökat elevantal gjordes analysen att den medicinska insatsen 

behövde utökas. Till hösten 2020 anställdes ytterligare en 

skolsköterska på heltid.  

• Analysen visade också att EMI behövde utökade resurser för 

skolläkare. Planen är att fördubbla den insatsen och anställa en 

skolläkare på heltid under våren 2021.  

• Det finns stora skillnader i antalet anmälda avvikelser mellan 2014 och 

2020. Den kraftiga ökningen 2017 kan till stor del förklaras med en 

tydligare rutin och verktyg för när och hur avvikelser ska rapporteras. 

Vi får då en mer korrekt bild av antalet avvikelser räknat som “risk för 

enskild elev”. Därefter har avvikelserna minskat i antal genom 

systematiskt arbete med rutiner och verksamheten. 
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Områden Antal Allvarlighetsgrad 

Journalhantering, 

dokumentation, journalsystemet, 

datorer/skrivare 

• Intern journalhantering 

• Extern journalhantering 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

Måttlig 

Lindrig-Måttlig 

Läkemedel/Vaccinationer 

• Missad vaccination 

• Vacciner övrigt 

 

2 

1 

 

Lindrig-Måttlig 

Lindrig-Måttlig 

Fördröjd, felaktig eller utebliven 

behandling. 

• Uteblivna hälsosamtal 

• Missade kontrollelever 

• Felaktig undersökning vid 

hälsobesök 

• Extern remisshantering 

• Bristande tolkfunktion 

 

 

 

29 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

Måttlig  

Måttlig 

Lindrig-Måttlig 

 

Måttlig-Betydande 

Måttlig 
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13 Resultat 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier: 
 

• Från och med höstterminen 2020 har det allmänna 
vaccinationsprogrammet utökats genom att vaccination mot HPV även 
inkluderar pojkar födda 2009 och senare.  

• Resultaten av hälsoenkäterna i förskoleklass, åk 4 och åk 8 har, då de 
efterfrågats av rektor, redovisats för hela elevhälsoteamet på vissa 
skolor. 

• Uppföljning av antal hälsobesök och hälsosamtal görs årligen och visar 
att i princip alla elever kommer till skolsköterskan på de hälsobesök 
som är planerade.  

• Ett användarvänligt system för egenkontroll genom den skapade 
Egeninventeringen för basprogrammet, har förankrats i hela 
skolsköterskegruppen och har förbättrats under 2020.  

• Digitala EMI-blanketter för kommuninvånare; hälsouppgift, 
journalrekvisition, vaccinationsmedgivande har införts. 

• Införande av digital hälsoenkät avvaktas fortfarande på grund av 
rapporterade brister i tillgängliga system. 

• Arbetet med avvikelser i KIA fortsätter. 

• Ledningssystemet har EJ uppdaterats under året. 

• Arbetet med att systematisera stickprovskontroller avseende 
läkemedelsförvaring, hantering och ordinationer återstår. 

• Logguppföljning av journalåtkomst och dokumentationssätt utförs och 
har systematiserats. 

• Arbetet med Metodboken har pågått, dock har denna ej kunnat 
lanseras under 2020. 

• Ett kontinuerligt arbete görs för att tillse att 
skolsköterskemottagningarna har ändamålsenliga lokaler och bra 
utrustning. Utvecklingsarbete tillsammans med Verskamhetsgrupp 
skola har ersatt avvikelser gällande lokaler.  
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• Strukturerad mall/checklista för egenkontroll av lokaler har skapats. 

• Mottagningsrummet på Finnstaskolan har ersatts av ett större rum. Det 
är nu av adekvat storlek för att kunna utföra nödvändiga 
undersökningar. 

• Delar av Råbyskolan har renoverats. Skolsköterskan har fått ett nytt 
rum och har nu ett fungerande väntrum som delas med bland annat 
skolkuratorn. 
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14 Övergripande mål och 
strategier för 2021 

 

Mål 

Att säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom 

elevhälsan med hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget. 

Mål Strategi 

Följa upp resultaten av enkäten 

som fylls i vid hälsobesök i 

förskoleklass, åk 4 och åk 8 för 

att identifiera risker. 

Skolsköterskorna redovisar efter 

behov, resultaten på respektive 

skola i EHT (Elevhälsoteam), för 

ställningstagande till insatser.  

 

Införa digitala hälsoenkäter. 

Digitala enkäter gör det möjligt 

att dra ut statistik på ett mer 

överskådligt och systematiserat 

sätt. 

 

PMO-ansvariga Ssk ser över de 

alternativ som finns på 

marknaden och gör en ny 

bedömning. 

Säkerställa ändamålsenliga 

lokaler. 

Byte av rum för 

skolsköterskemottagning på:  

-Bergaskolan, som är för utsatt 

placerad i korridor med mycket 

passerande elever 

 

Tillse att samtliga 

skolsköterskemottagningar har:  
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-Bra ljudisolering;  

Brunna, Berga, Lillsjö, 

Ekhammar, Råby. 

-Rinnande vatten inne på 

rummet;  

Härnevi, Ekhammar 

-Funktionella väntrum;  

Berga, Brunna, Tjusta, Finnsta, 

Lillsjö 

Fortsätta och förbättra arbetet 

med rapportering av avvikelser i 

systemet KIA. 

 

Fortsätta arbetet med en öppen 

dialog kring händelser, risker 

och avvikelser. 

Fortsatt kontinuerligt arbete 

med att inkomna avvikelser tas 

upp av Verksamhetschef, MLA 

och Sam-Ssk i 

skolsköterskegrupp samt vid 

behov i externa kontakter där 

händelse, åtgärd och rutiner 

diskuteras för att reducera risker 

för upprepad avvikelse. Vid 

behov ska rutiner ses 

över/ändras. 

 

Utökad skolläkarresurs Utnyttja den ökade resursen till 

att ha skolläkaren närmare 

arbetet i EHT och involvera 

skolläkaren i enskilda 

elevärenden. Detta ger också 

möjlighet för skolläkare att vara 

mer delaktig i processer kring 

mottagande i grundsärskola och 

remisser till externa utredningar.  
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 Ledningssystem Uppdatera och omarbeta 

befintligt ledningssystem 

Hantera avvikelser, klagomål 

och risker. 

Skapa en händelseanalys. 

Arbete med egenkontroll 

avseende läkemedelsförvaring, 

hantering och ordinationer. 

Skapa rutin för och införa 

stickprovskontroller. 

Samtliga skolsköterskor 

genomför egenkontroll 

avseende basprogrammet i 

Egeninventeringen och att 

resultat utvärderas. 

Individuell uppföljning av 

skolsköterska ansvarig för 

Egeninventering och MLA. 

Fortsatt arbete med uppdatering 

av Egeninventering och statistik 

från denna. 

Införa digital Metodbok. Detta 

arbete har försenats på grund av 

tids- och resursbrist. 

Slutföra arbetet med Metodbok 

under 2021. 

Färdigställa granskningen av 

journalsystemet enligt KLASSA. 

Frågan lyfts till 

Verksamhetschef och IT-stab. 
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Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Brunnaskolan och 
ger ett uppdrag till 
Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB.  
 
Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Bergaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB.  
 

 




