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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-21

§ 23
Yttrande över ansökan från Kronoberg skola AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående grundskola och fritidshem - Nordic International School Kalmar
Dnr BUN 2018/0251
Handlingar
- Skolinspektionens remiss.
- Förvaltningskontorets yttrande 2018-03-12.
Bakgrund
Kronoberg skola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en ny fristående grundskola och fritidshem - Nordic International School Kalmar.
Kalmar kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Syftet är att
bedöma om en etablering av skolan skulle ge påtagliga negativa följder på lång
sikt för den kommunala skolan.
Skolan avser att starta läsåret 2019/2020 med 80 elever i årskurs 4 och 80 elever i årskurs 5. Skolan planeras, då den är fullt utbyggd läsåret 2023/2024, omfatta totalt 480 elever i årskurs 4-9. Skolan uppger att inriktningen kommer att
ha fokus på basämnena svenska, engelska, matematik och NO. Vissa ämnen
kommer att undervisas på engelska (särskilt tillstånd krävs).
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till yttrande över Kronoberg skola
AB:s ansökan. Bedömningen är att eftersom Kalmar har en betydande elevökning går det inte att påvisa några påtagliga negativa följder på lång sikt. Däremot är det ett problem att kommunen just nu projekterar och investerar i en
större skola, med samma årskurser och i samma område som den tänkta friskolan. I dag finns också flera fristående grundskolor i centrala Kalmar och med
ytterligare en fristående skola finns risk för en betydande överkapacitet. Detta
kan ge oönskade ekonomiska och organisatoriska konsekvenser, både för Kalmar kommun men också för befintliga fristående skolor. Detta riskerar att inverka negativt för eleverna t.ex. om elevunderlaget på den enskilda skolan inte
räcker till för att ge fulla tjänster till behöriga lärare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna
yttrandet till Skolinspektionen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Torbjörn Hansson
Tfn 0480-45 30 07

2018-03-12
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Barn- och ungdomsnämnden

Yttrande över ansökan från Kronoberg skola AB
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola och fritidshem - Nordic International School Kalmar
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnder beslutar att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kronoberg skola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en ny fristående skola och fritidshem – Nordic International
School Kalmar. (Dnr 31-2018:1099). Kalmar kommun har getts möjlighet att
yttra sig över ansökan. Syftet är att bedöma om en etablering av skolan skulle
ge påtagliga negativa följder för den kommunala skolan.
Omfattning och starttid
Skolan beräknas starta läsåret 2019/20

Skolan uppger att inriktningen kommer att ha fokus på basämnena svenska,
engelska, matematik och NO. Vissa ämnen kommer att undervisas på engelska
(särskilt tillstånd krävs).
Lokaler
Enligt ansökan finns flera alternativ men huvudspåret är Malmen i centrala
Kalmar.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │Torbjorn.Hansson@kalmar.se
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Yttrande
Elevutveckling
Kalmar växer snabbt med både nya bostadområden och förtätning av bostäder
i centrala Kalmar. Antalet elever i skolan ökar kraftigt under kommande år.
Fram till år 2026 ökar antalet elever med ca 1 600. För att möta detta planerar
Kalmar kommun för nya skolor och utbyggda skolor.

Tallhagsskolan
Kommunen projekterar just nu en ny skola, Tallhagsskolan, i centrala Kalmar
d.v.s. i samma område som ansökan gäller. Skolan dimensioneras för ca 700 –
800 elever i årskurs 4 -9 och startar höstterminen 2020.
Plats för skola och friytor för elever
När staden förtätas är det inte helt enkelt att hitta lämplig mark eller fastighet
som lämpar sig för skola. Detta gäller i synnerhet för de yngre åren där behovet
av friyta för utevistelse/lek är stort. Det är viktigt att Boverkets rekommendationer och kraven i PBL följs. Eftersom Kronoberg skola AB inte exakt angett
var man tänker sig skolan, går det inte att bedöma hur man klarar detta.
Konsekvenser
Kalmar har en betydande elevökning. Det går därför inte att påvisa några påtagliga negativa följder på lång sikt. Däremot är det ett problem att kommunen
just nu projekterar och investerar i en större skola, med samma årskurser och i
samma område som den tänkta friskolan. I dag finns också flera fristående
grundskolor i centrala Kalmar och med ytterligare en fristående skola finns risk
för en betydande överkapacitet. Detta kan ge oönskade ekonomiska och organisatoriska konsekvenser, både för Kalmar kommun men också för befintliga
fristående skolor.
Detta riskerar att inverka negativt för eleverna t.ex. om elevunderlaget på den
enskilda skolan inte räcker till för att ge fulla tjänster till behöriga lärare.
Mats Linde
Förvaltningschef
Bilagor:
Antal elever 2017/18
Karta: Skolenheter hela kommunen
Karta: Skolenheter centrala Kalmar

Torbjörn Hansson
Planeringssekreterare

Grundskola 2017/18
Antal elever
Rocknebyskolan
Åbyskolan
Lindsdalsskolorna
Kalmarsundsskolan
Djurängsskolan
Funkaboskolan
Lindöskolan
Vasaskolan
Falkenbergsskolan
Rinkabyholmsskolan
Barkestorpsskolan
Dörbyskolan
Trekantenskolan
Ljungbyholmsskolan
Södermöreskolan
Hagbyskolan
Halltorpsskolan
Pårydsskolan
Tvärskogsskolan
Totalt

Planerad skola ht 2020
Tallhagsskolan
Projektering pågår

170822

F-klass

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

36
32
94
81
13
60
38
76
27
49

37
40
95
86
22
60
44
84
38
59

52
29
104
114
22
56
45
65
29
64

24
28
103
92
15
44
43
71
42
56

30
33
96
64
36
50
51
70
36
49

27
22
98
87
22
70
43
64
32
49

23
23
90
71
27
51
33
60
25
49

62
38
38

51
39
43

62
33
42

46
41
49

50
40
44

40
37
46

52
26
40

33
12
5
8
702

26
11
8
11
754

25
11
15
9
777

23
15
11
9
712

År 7

År 8

År 9

Totalt

22
14
23

19
10
20

15
9
11

708

686

605

589

565

550

229
207
988
829
157
685
297
672
504
375
172
363
254
302
239
163
82
93
37
6 648

År 4
70

År 5
70

År 6
70

År 7
175

År 8
175

År 9
175

Totalt
735

101
77

113
73

94
84

100

100

94

68
96

60
96

54
83

64

48

60

83

75

81

Särskola 2017/18
Särskolan Oxhagsskolan
Särskolan Tullbroskolan
Totalt särskola

170822

F-klass
1
1
2

År 1
1
1
2

År 2
5
1
6

År 3
3
3

År 4
1
3
4

År 5
8
4
12

År 6
2
4
6

15

16

17

16

14

18
9

19
6

12
10

16
1
9
4

9
1
10
12

11
9

16
14

21

23

25

57

53

57

År 7
4
10
14

År 8
1
9
10

År 9
1
10
11

Totalt
27
43
70

2
6
7
1
78
37
131

103
7
136
84
3
295
112
740

Friskolor 2017/18
Montessori/Regnbågen
Solhagaskolan
Thoren Framtid Kalmar
Waldorfskolan
Ölands friskola
Södra skolan
Västra skolan
Totalt friskolor

35

46

44

Sammanställning

Total

Flickor

Pojkar

Kalmar kommun F-9
Särskola
Friskolor F-9

6648
70
740

3301
29
363

3347
41
377

41

3
16
8
74
50
151

19
5
2
74
25
125

Grundskolor i Kalmar kommun
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem
Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag.
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till friskolor@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
Ansökan avser
Förskoleklass
Fritidshem
Grundskola
Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2019/2020
Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Kalmar kommun
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Kronoberg skola AB
Organisationsnummer/personnummer
556610‐2033
Organisationsform
Aktiebolag
Skolenhetens namn
Nordic International School Kalmar

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Kronoberg skola AB

Organisationsform

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer

556610‐2033

Utdelningsadress

Drottninggatan 36

Postnummer

60224

Ort

Norrköping

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

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande

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

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

Tobias Ankarswärd

E‐postadress

tobias.ankarsward@laroverken.se

Telefon arbetet

0725‐259553

Mobil

0725‐259553

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar
Waldorf
Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

2. 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

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
Åk 4

Åk 5

Läsår 1

F‐klass Åk 1

Åk 2

Åk 3

80

80

Åk 6

Åk 7

Läsår 2

80

80

80

Läsår 3

80

80

80

80

Fullt
utbyggd
verksamhet

80

80

80

80

Åk 8

Åk 9

Totalt
160
240
320

80

80

480

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

30

4 och 5

Läsår 2

30

4, 5 och 6

Läsår 3

30

4,5 och 6

Fullt utbyggd verksamhet

30

4,5 och 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.
2023/2024

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.
Se bilaga.
Lägg till bilaga

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 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.
Likviditets‐ och resultatbudgeten ligger helt i linje med Skolverkets jämförelsetal och har inga större
avvikelser.

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

Lägg till bilaga

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per 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
Kalkylen är gjord på 2017 års skolpeng enligt kommunbeslut i Kalmar
Fritidshem år: 29 887
ÅR 4‐6: 79 341
ÅR 7‐9: 85 606

Kommunen är informerad om intentionen att söka tillstånd för etablerandet av en grundskola. Detta
meddelades via e‐post i januari 2018.

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel
Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar är att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.
Kronoberg skola AB har ett ansamlat eget kapital som kommer användas för utgifter innan skolpeng betalas
ut från kommunen, se bifogad årsredovisning.
Lägg till bilaga

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

Lägg till bilaga

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.
Vi beräknar en investering på 600 000 kr inledningsvis. Denna kommer att finansieras med Eget kapital. Till
stor del kommer datorer och inventarier leasas och kostnaden för detta ingår därmed i övriga kostnader i
resultatbudgeten.

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

Inbetalningar

Läsår 1

Totalt år 1

Kommunalt bidrag
förskoleklass

0

0

Kommunalt bidrag
grundskola

12695000

12695000

Kommunalt bidrag fritidshem

897000

897000

Avgift fritidshem

0

0

Lån

Lån

0

0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

0

Innan
skolstart

Finansiering med egna medel

Finansiering med egna medel

600000

Annan finansiering

Annan finansiering

0

Övriga inbetalningar

Övriga inbetalningar

Summa inbetalningar

600000

600000

Summa inbetalningar

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal

Utbildning och personal

Skolledning

63000

Personal/lärare

Skolledning

0
13592000

14192000

906000

969000

Lärare förskoleklass

Administration
Rekrytering

15000

Lokaler/Utrustning

0

Lärare grundskola

5880000

5880000

Personal fritidshem

772000

772000

Övrig personal

450000

450000

Administration

100000

100000

Rekrytering

20000

35000

Fortbildning

50000

50000

Lokaler/Utrustning

Lokalhyra

Lokalhyra

2227000

2227000

Speciallokaler

Speciallokaler

100000

100000

Möbler

300000

Möbler

150000

450000

Kontorsutrustning

20000

Kontorsutrustning

30000

50000

Telefon, kopiator mm

10000

Telefon, kopiator mm

Läromedel

10000

Läromedel

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

100000

Datorer

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

400000

Datorer

Övrigt

500000

0

Övrigt

Info och annonsering

Försäkringar

15000

15000

Övriga utbetalningar
Finansiella poster

Info och annonsering

15000

Elevhälsa

340000

340000

Skolmåltider

896000

896000

Försäkringar

15000

30000

Studie‐ och
yrkesvägledning

50000

50000

Övriga utbetalningar

1280000

1280000

Finansiella poster

Räntor

Räntor

Amorteringar

Amorteringar

0
0

Summa utbetalningar

538000

Summa utbetalningar

13666000

14204000

Över/Underskott

62000

Över/Underskott

‐74000

‐12000

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

0

0

0

Kommunalt bidrag grundskola

12695000

19042000

25890000

Kommunalt bidrag fritidshem

897000

897000

897000

Avgift fritidshem

0

0

0

Övriga intäkter

0

0

0

Summa intäkter

13592000

19939000

26787000

Skolledning

906000

906000

1087000

Lärare förskoleklass

0

0

0

Lärare grundskola

5880000

8820000

11760000

Personal fritidshem

772000

772000

772000

Övrig personal

450000

540000

675000

Administration

100000

150000

200000

Rekrytering

20000

11000

8000

Fortbildning

50000

78000

97000

Lokalkostnad

2227000

3341000

4454000

Kostnader för speciallokaler

100000

150000

200000

Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier

30000

45000

60000

400000

600000

800000

Info och annonsering

0

0

0

Elevhälsa

340000

510000

680000

Skolmåltider

896000

1344000

1792000

Försäkringar

15000

23000

30000

Studie‐ och yrkesvägledning

50000

75000

100000

Övriga kostnader

1280000

1920000

2560000

0

0

0

Möbler

60000

90000

120000

Datorer

0

0

0

Telefon, kopiator mm

0

0

0

Summa kostnader

13576000

19375000

25395000

Vinst/förlust

16000

564000

1392000

Kostnader
Personal

Lokaler/Utrustning

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

Finansiella poster
Räntor
Avskrivningar

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 tar inte ut avgift.

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.
Vi utvärderar flera alternativ i Kalmar. Stadsdelen Malmen i centrala Kalmar är ett huvudspår.

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
I skollokalen
Idrott och hälsa
Externt i närområdet
Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
I skollokalen
Slöjd
I skollokalen

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.
Skolan kommer ha en lokal designerad för biblioteksverksamhet. Där förvaras skolans referenslitteratur,
sorterad på ämnen och program. Där finns även skönlitteratur på olika språk. Biblioteket kommer vara öppet
för alla elever under skoltid och det finns personal på plats på fasta tider i veckan som kan vägleda eleverna.
Efter skoltid kommer lokalen användas för extra studietid med tillgång till pedagoger som stöd utifrån varje
elevs individuella behov.
Skolan kommer ha en egen plan för utveckling av sitt bibliotek liksom en biblioteksgrupp som arbetar med
att utveckla verksamheten lokalt. Huvudmannen tillhandahåller dator och katalogtjänst för biblioteket.
Under HT 2019 kommer referens‐ och skönlitteratur köpas in utifrån behov inom ämnen och åldersgrupper.
Huvudmannen arbetar med att bygga upp en digital biblioteksplattform som är gemensam för alla sina
skolor via det inköpta systemet Bibblan.se. Specialpedagogisk programvara kommer finnas på varje
elevdator.
Kostnader för lokal och utrustning särredovisas inte.

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
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster

Läsår 2
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster

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

NaN
NaN
NaN
NaN

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
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
15

12

Läsår 2
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
25

18

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
32

25

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
45

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

37

13
13
13
13

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna kommer det första verksamhetsåret bestå av ett arbetslag med en arbetslagsledare. Under år 2
kommer lärarna delas upp i arbetslag efter stadium, dvs de som har behörighet att undervisa år 7‐9
kommer företrädelsevis tillhöra ett arbetslag medan de med behörighet mot lägre åldrar ett annat. Vartefter
skolan växer kommer arbetslagen baseras på stadium och utifrån vilka elever lärarna undervisar.
Lärarnas tid delas upp i undervisningstid, för‐ och efterarbete, mötestid, kompetensutveckling samt
ansvarstid. Minst en timme/vecka ägnas åt kompetensutveckling som tillhandahålls av huvudmannen.
Ansvarstid är individuell och kan exempelvis vara ansvar för bibliotek eller kemisal.
Rektor leder det pedagogiska arbetet på skolan liksom det rent operativa. Vi har valt att organisera
verksamheten i två ledningsspår; ett operativt ledningsspår (OL) där rektor tillsammans med
arbetslagsledarna leder den dagliga verksamheten samt ett pedagogiskt ledningsspår (SKUT) där rektor
leder det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med skolans förstelärare.
Huvudmannen tillhandahåller stöd till bägge spåren genom;
OL ‐ månadsvisa rektorsmöten, terminskonferenser och enskilda uppföljningsmöten med varje rektor
SKUT – centralt ansvarig utvecklingsledare som samlar koncernens alla förstelärare terminsvis samt besöker
varje skola och grupp ca tre gånger/termin för att följa upp och stötta utvecklingsarbetet.

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
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
3

1.5

Läsår 2
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
3

1.5

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
3

1.5

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
3

Antal elever per personal, läsår 1
Antal elever per personal, läsår 2
Antal elever per personal, läsår 3
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet

1.5

20
20
20
20

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.
Huvudmannen har bemanningskrav på varje skola med miniminivåer för varje kategori. Därutöver har
rektor en extra tjänstepott att fördela utifrån elevernas resursbehov. Skolan kommer ha en rektor, samt
anställda personer inom SYV, skolsköterska, kurator, specialpedagog, administration samt vaktmästeri.

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.
Vid skolenheten kommer det under det första året finnas skolsköterska om minst 20 %, kurator om minst 20
% och specialpedagog om minst 20 % anställda. (Rektor har extra utrymme i tjänstefördelningen utöver
detta, att fördela på respektive roll utifrån skolans behov.) Dessa arbetar såväl förebyggande som med
uppsökande verksamhet. Dessutom har de var för sig öppen mottagning av elever vid olika.
Skolläkare samt skolpsykolog kommer kontrakteras via ett entreprenadförhållande. En viktig del i
skolpsykologens arbete är att tillsammans med elevhälsan förebygga och främja god hälsa och studiemiljö
för samtliga elever vid skolenheten. Skolpsykologen kommer också att ta emot enskilda elever för samtal.
Kontakt med skolpsykologen går via övriga kompetenser inom elevhälsan eller genom skolledningen.
Skolsköterskan bedömer i samråd med skolläkaren behovet av skolläkarens närvaro vid skolenheten.
EHT‐teamet kommer att träffas regelbundet för att samverka kring och följa upp ärenden och elever samt
också kring förebyggande och hälsofrämjande arbete. Screeningar görs i syfte att upptäcka svårigheter på
individ‐ och gruppnivå. Därmed kan tidiga insatser sättas in. I skolans EHT‐team kommer även rektor och SYV
ingå.
De olika kompetenserna kommer att användas vid utredningar, uppföljningar, handledning av annan
personal etc samt även vid kompetensutveckling för exempelvis lärare. Kompetenserna inom elevhälsan
arbetar för att insatserna blir långsiktiga och är väl förankrade i såväl huvudmannens som respektive skolas
systematiska kvalitetsarbete. Det förebyggande arbetet kommer att ske utifrån av såväl elever som personal
identifierade behov/riskområden.
Hälsofrämjande arbete i samverkan med lärare och annan personal kommer att bedrivas i form av
exempelvis stresshantering och studieteknik.

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.
SYV kommer finnas anställd på skolan och bedriva både uppsökande verksamhet samt tar emot elever efter
behov. Dessutom ingår SYV i elevhälsoteamet samt arbetar tillsammans med de olika arbetslagen på skolan,
både i förebyggande och stödjande syfte.
SYV har även i uppgift att hålla övriga medarbetare informerade om gällande lagstiftning etc.
Under den första höstterminen ges en introduktion i studieteknik.
Varje år görs studiebesök vid olika gymnasier och praktik kommer ordnas för år 8 respektive 9.
Tidpunkter för ansökan till gymnasiet uppmärksamma och förbereds.
SYV genomför kontinuerligt individuella vägledningssamtal med eleverna, där ges in‐formation om
utbildningar, studievägar och arbetsmarknad. Samtal skall relatera till varje elevs IUP.
SYV stöttar även lärarna i arbetet med syv‐uppdraget som sträcker sig från årskurs 4 och uppåt.

7. Elevens utveckling mot målen
7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.
Skolan kommer följa de direktiv som återfinns i skollagen och i Skolverkets allmänna råd när det gäller
arbetet med att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov av särskilt stöd. Vi kommer ha
de kompetenser inom elevhälsan som skollagen kräver för att säkerställa arbetet med särskilt stöd på
skolan.
Varje lärare ska genomföra anpassningar och extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Det ska ske utifrån varje elevs behov och dokumenteras. När detta inte är möjligt inom
pedagogens dagliga arbete och någon i skolans personal uppmärksammar en risk för att eleven inte ska nå
kunskapskraven ska anmälan om utredningsbehov utan dröjsmål lämnas till rektor. Då vidtar arbetet med
att utreda, åtgärda, följa upp och utvärdera.
Det arbete för elever i behov av särskilt stöd som görs på skolan revideras i flera steg i en utvecklingsprocess.
Först ska själva processen för att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp styras upp och i samband
med detta också vilka kompetenser som ska delta i vilka delar av processen Vi kommer säkerställa och
vidareutveckla personalens kunskaper om effektiva åtgärder samt hur man tydligt kopplar åtgärder till
målen.
I vårt arbete med särskilt stöd är utgångspunkterna att:
• Skolan tidigt uppmärksammar tecken på och information om att en elev riskerar att inte nå målen för
utbildningen
• Rektor alltid skyndsamt blir informerad när det uppmärksammas att en elev kan vara i behov av särskilda
stödåtgärder
• Alla kompetenser inom elevhälsoteamet tillvaratas i arbetet med utredning, åtgärdsprogram och
uppföljning
• Utgångspunkten för skolans arbete med särskilt stöd är att stödet sker genom inkluderande åtgärder och
att alla elever kan nå målen med rätt anpassning och stöd
• Vårdnadshavare tidigt får information om att deras barn löper risk att inte nå kunskapskraven och kan
vara i behov av särskilt stöd
• Elev och vårdnadshavare görs delaktiga i utformningen av åtgärder
Processen:
Undervisande lärare har först och främst ansvar för att genomföra anpassningar och extra anpassningar så
långt det är möjligt till varje elev. Ett första steg, då en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne, är
att undervisande lärare först samtalar med eleven för att försöka nå en individuell lösning. Undervisande
lärare ska dokumentera i elevens IUP i Schoolsoft vilka extra anpassningar som han eller hon avser att sätta
in för att hjälpa och stödja eleven. Läraren erbjuds möjlighet att ta kontakt med EHT för att få stöd i vilka
olika typer av extra anpassningar som kan tänkas vara aktuella.
Om undervisande lärare eller mentor upplever att de åtgärder och den stöttning som de erbjuder inte är nog
för att svara upp mot elevens behov skall en anmälan om utredning göras till rektor. Detta ska göras
skyndsamt. En utredning ska då göras och kompetenserna inom elevhälsan kopplas till utredningen.
En utredning ska ha som utgångspunkt att nå ursprungsproblematiken för eleven. Utredningen ska vara i
två delar, en om orsaken till stödbehovet och en om vilken form av stöd som främjar elevens måluppfyllelse.
Ansvarig för utredningen blir den som bäst passar uppdraget. Det är viktigt att all den kunskap om eleven
som finns inom skolan används i utredningen men vem eller vilka som skall kopplas till utredningen beror
på varje enskild situation. Om skolan måste inhämta delar för utredningen externt genom t ex mer
specialistinriktad kompetens ska så ske. Utredning ska ske på individ‐, grupp‐ och skolnivå.
Den som ansvarar för att genomföra utredningen måste börja med att skaffa sig en helhetsbild av elevens
situation. Detta arbete bör starta med ett samtal med den aktuella eleven och vårdnadshavaren. Det är
viktigt att ha i åtanke att det både går att hitta orsaker till elevens svårigheter i skolsituationen och utanför
denna. När eleven själv fått ge sin bild måste den ansvariga personen utreda på vilket sätt eleven inte
bedöms uppnå målet för utbildningen och/eller i specifika ämnen. Kartläggningen kan exempelvis fortsätta
med att kontrollera hur elevens frånvaro/närvaro ser ut samt att skapa sig en bild av hur eleven ligger till i
alla de olika ämnen som han eller hon läser. Viktigt är också att utröna hur elevens studiegrupp fungerar
samt hur eleven fungerar i gruppen samt hur skolan som helhet fungerar för eleven.
Utredaren ska sedan genom den information som kommit in om elevens behov och styrkor och genom nya
samtal med elev och vårdnadshavare se vilka stödåtgärder som är lämpliga och som kan stötta eleven till
måluppfyllelse.
Utredningen dras sedan i elevhälsoteamet och rektor eller den rektor skriftligen delegerat det till fattar beslut
om åtgärdsprogram ska upprättas. Ett beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram ska göras skriftligt och
meddelas elev och vårdnadshavare. Möjligheterna att överklaga beslutet ska då också meddelas.
Ett åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen ska
hållas åtskild från åtgärdsprogrammet och endast ett åtgärdsprogram ska finnas per elev. Om behov av
stöd finns i flera ämnen ska detta alltså sammanfattas i ett åtgärdsprogram.
Eftersom nuläget samt vilka elevens behov är framgår av den tidigare genomförda utredningen krävs
endast en samlad och kortfattad dokumentation av elevens behov i åtgärdsprogrammet. Fokus i
åtgärdsprogrammet ligger istället på vilka åtgärder skolan avser att sätta in för att svara upp mot elevens
behov.

När åtgärdsprogrammet utarbetas ska elev och vårdnadshavare vara delaktiga från start. De åtgärder som
beslutas i åtgärdsprogrammet ska vara sådana som skolan ska göra för eleven. Åtgärderna ska vara
kopplade till mätbara mål och till ämnenas kunskapskrav. Det ska anges vem på skolan som är ansvarig för
vilken åtgärd och åtgärderna måste tydligt relatera till de stödbehov som framkommit i utredningen. När
åtgärderna ska följas upp ska anges. Åtgärden måste vara tydlig och konkret både innehållsmässigt och
organisatoriskt och den måste gå att utvärdera. Åtgärdsprogrammet ska delges elev och vårdnadshavare
och information om hur man överklagar åtgärdsprogrammet tydligt framgå.
I arbetet med åtgärdsprogram deltar de olika funktionerna inom elevhälsan och bidrar med hur stöd ska
sättas in utifrån deras professionella perspektiv. Genom att alla funktioner är delaktiga kan det säkerställas
att ett kvalitativt stöd sätts in. Exkluderande stödåtgärder måste beslutas av rektor. Förlängning av studietid
beslutas av huvudman.
Åtgärdsprogrammet ska kontinuerligt följas upp med löpande kontroller av hur det fungerar. Vid utsatt
datum ska också åtgärdsprogrammet utvärderas. Om det då behövs för att åtgärdsprogrammet inte varit
verkningsfullt ska ny utredning tillsättas. Det är viktigt att synliggöra eventuella framsteg som eleven gjort
för att hålla motivation och engagemang vid liv.
Beslut om att avsluta åtgärdsprogram måste ske skriftligt och information om detta avslutande delges med
information om hur sådant beslut överklagas.
Skolan följer årligen upp och utvärderar processen kring elever i behov av särskilt stöd och också de
stödåtgärder som satts in. Detta ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså utvärderas kontinuerligt de
alternativa verktyg skolan arbetar med.

8. Kvalitet och inflytande
8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, trygghet och studiero samt andra
nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
systematiska kvalitetsarbetet.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen, Skollagen och i
andra föreskrifter (nationella mål) ska uppfyllas och att best practice för detta ska utvecklas.
Inför skolornas arbete med kvalitetsredovisningen i juni‐augusti och verksamhetsplanen i augusti förbereder
Kvalitetsansvarig i företagsledningen en omfattande kvalitetsrapport både för företaget och för varje skola,
som bearbetas i företagsledningen, redovisas för rektorerna och bearbetas av dessa under en flera dagar
lång årlig konferens. Denna rapport kompletteras i juni med betyg och personaldata. Resultatet drivs vidare
på enhetsnivå av rektorn, tillsammans med medarbetarna, i arbetet med kvalitetsredovisningen respektive
verksamhetsplanen. Resultatet av elev‐ och medarbetarundersökningar återrapporteras till eleverna
respektive medarbetarna på elevgenomgångar och arbetsplatsträffar samt i sammanfattad form på
respektive skolas hemsida och föräldramöten.
Detta händer i korthet under året på skolan;
Mars – enkäter till elever, vårdnadshavare samt medarbetare
April – analys av resultat gemensamt mellan huvudman och rektorsgruppen. Mitterminskonferens med
fokus på betygssättning och eventuella åtgärder.
Maj – presentation för medarbetarna av enkätresultat. Lokal analys genomförs på respektive skola där
huvudman presenterar skolans resultat i relation till övriga skolor, rektor och medarbetare analyserar
enkätresultaten och påbörjar skolans kvalitetsredovisning (som senare kompletteras med statistik från
nationella prov och betygsättning). Vid detta tillfälle väljer rektor och medarbetare ut vilka områden de vill
prioritera i kommande års verksamhetsplan, sätter mål samt föreslår strategier och aktiviteter för att nå
dessa. Detta utkast går sedan på remiss till kvalitetschef och övrig företagsledning som ger feedback.
Juni – betygsanalyser genomförs av varje betygssättande lärare, samlas in och analyseras av
förstelärargruppen på skolan tillsammans med rektor. Kvalitetsredovisning slutförs och lämnas in till
kvalitetschef. Bland inkonsistenser i betygssättningen intar uppföljningen av satta betyg i förhållande till
nationella provresultat en särställning. Alla sådana resulterar i åtgärder.
Augusti – skolan får feedback på sin kvalitetsredovisning och mål, strategier samt aktiviteter förs in i
verksamhetsplanen. Dessa tidsätts, ansvariga utses och uppföljning från huvudmannens sida planeras in
löpande under läsåret.
September – verksamhetsplanerna godkänns och tas i bruk.
Oktober ‐ Mitterminskonferens med fokus på betygssättning och eventuella åtgärder.
Utöver ovanstående beskrivning kan tilläggas att rektorn naturligtvis leder implementeringen av
verksamhetsplanen under verksamhetsåret genom skolans bägge ledningsspår samt löpande utvärderar de
framsteg som görs. Det viktigaste inslaget i det systematiska kvalitetsarbetet är ett tydligt pedagogiskt
ledarskap hos rektorn, vilket också utvärderas årligen av huvudmannen.

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.

All personal har en skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga.
Rektor har ett ansvar för den enskilda enheten och huvudmannen har det övergripande ansvaret för
utbildningen.
Många synpunkter eller klagomål kan lösas direkt på skolnivå. Det är därför bra att den som vill framföra
klagomål gör det i första hand direkt till skolan. Konkreta exempel på saker som faller inom rektors ansvar
är skolmaten, datorers prestanda, läromedel och rätt till särskilt stöd.
Om den som klagar tycker att han/hon inte får hjälp av dem han/hon pratat med eller om den klagande
anser att problemet är allvarligt ska han/hon kontakta huvudmannen. Varje huvudman har en skyldighet
att utreda och följa upp om det förekommer brister i skolans verksamhet. I dessa situationer skall den
klagande alltid framföra sina synpunkter skriftligen. Då ska blanketten på hemsidan fyllas i som underlag
för klagomålet. Se nedan!
Elever och föräldrar upplyses om klagomålsrutinen och var blanketten finns på hemsidan i samband med
skolstart.
Rapportering av klagomål
För att handläggningen av ärendet ska kunna sättas igång så snart ärendet kommit in är det viktigt att den
som lämnar klagomålet anger följande:
• Datum då klagomålet lämnas
• Ange ”klagomål” i ämnesraden på mailet
• För och efternamn på den som lämnar klagomålet
• E‐mail adress eller fullständig adress, så att vi kan komma i kontakt och återkoppla till uppgiftslämnaren
• Lämna telefonnummer om du vill att vi ska återkoppla via telefon
• Vilken skola ärendet berör
• Vad klagomålet avser, beskriv så utförligt som möjligt
• Förslag på förbättring om uppgiftslämnaren vill lämna det
Mottagande av klagomål
Den i vår verksamhet som tar emot ett klagomål som är av karaktären att huvudmannen ska kopplas in ska
skyndsamt översända det till huvudmannens kvalitetsansvarige för vidare hantering. Denne har ansvaret
för att samordna mottagningen av klagomål på verksamheten.
Handläggning/utredning
När huvudmannens kvalitetsansvarige fått in ett ärende ansvarar denna för att initiera en utredning. Denna
skickar inom fem arbetsdagar en bekräftelse till klagomålslämnaren att klagomålet är emottaget och att
ärendet kommer att utredas av huvudmannen. Då anses utredningen vara påbörjad.
Kvalitetsansvarige utreder om klagomålet medför att huvudmannen ska åtgärda en eventuell brist i
verksamheten. Personal och annan relevant kompetens ska bidra vid utredningen av ett klagomål.
Utredningen av klagomålet dokumenteras sedan av huvudmannen tillsammans med juristen. Följande
punkter ska tas med i utredningen:
• Grunden för klagomålet, dvs. själva orsaken till klagomålet
• Vad utredningen kommit fram till; en fri beskrivning av orsaken till att klagomålet har uppstått.
• Vilka initierade åtgärder som satts in för att åtgärda bristen i verksamheten och även åtgärder som
förebygger att liknande situation uppkommer igen.
Avslut
Kvalitetsansvarige återkopplar till den som rapporterat in ett klagomål.

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.
Vid terminsstart
• Rektor informerar nya elever om skolans övergripande arbete kring elevinflytande och demokrati i augusti.
• Val av elevrådsrepresentanter, elevskyddsombud och biblioteksrepresentant sker i början av höstterminen.
Terminsvis
• Elevenkät genomförs på vårterminen där mäts frågor som trivsel och nöjdhet. Möjlighet att komma med
egna önskemål och förslag finns i öppna frågor eller kommentarsfält.
• Ämneslärarna diskuterar elevinflytande i sina specifika ämnen vid uppstart. Vid arbetsområdets start går
ämnesläraren igenom vad styrdokumenten säger och tar in synpunkter samt önskemål från eleverna kring
upplägg och genomförande.
Månadsvis
• Rektor har möte med elevrådet en gång per månad. Skolan strävar efter att det ska finnas representanter
från samtliga årskurser i rådet samt en jämn könsfördelning. Elevrådet har till uppgift att föra elevernas
talan i olika frågor på skolan.
• Biblioteksrådet består av elever och personal som vill få möjlighet att utveckla biblioteket. De träffas en
gång per månad och kan exempelvis föreslå inköp av fysiska eller digitala resurser.
Veckovis
• Under mentorstiden genomförs klassråd där elevrådsrepresentant informerar och tar till sig synpunkter och
önskemål som sedan tas upp vid elevrådets möte. Klassrådet är obligatoriskt för samtliga elever. Mötet leds
av elev, protokoll förs och justeras av elever.

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.
Huvudmannen tillser att varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling samt att
denna utvärderas och följs upp. Efter vårterminens slut gör skolans Elevhälsoteam en utvärdering av årets
arbete, både kring EHT och kränkande behandling. Ramarna för denna utvärdering formuleras av
huvudmannen.
Huvudmannen samlar in resultaten från de olika skolorna för att fånga upp styrkor och svagheter samt
utarbeta utvecklingsstrategier av arbetet mot kränkande behandling på central nivå och på så vis förs goda
exempel över från en skola till övriga.
Huvudmannen genomför varje vårtermin en elevenkät där förekomsten av bland annat kränkande
behandling tas upp. Resultatet analyseras på central nivå och återförs till skolan som vid förekommande fall
skyndsamt anmodas inkomma med en handlingsplan.
Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Arbetet mot alla former av kränkande
behandling är systematiskt och hålls levande genom både daglig uppmärksamhet och dagliga åtgärder
samt genom återkommande arbete med revision av planen mot kränkande behandling. All personal och
alla elever på skolan är väl insatta i lydelsen av planen mot diskriminering och kränkande behandling och
deltar också årligen i genomgång och utveckling av planen. Personal och elever är också överens om den
terminologi som används i planen och de olika diskrimineringsgrunderna är väl kända av elever och
personal. Eleverna görs delaktiga genom mentorstiden och genom aktivt arbete i elevrådet och
värdegrundsgrupper.
Av planen mot diskriminering och kränkande behandling framgår skolans rutiner vid kränkande behandling
mellan elever och mellan personal och elever.
Det är alltid huvudmannen som har det övergripande och slutgiltiga ansvaret för arbetet mot kränkande
behandling. När uppgifter finns om att någon upplevt sig kränkt anmäls detta av rektor till huvudmannen
genom skriftlig incidentrapport, rutinen är att dessa skickas in varje fredag och vid akuta ärenden sker
muntlig rapportering direkt till huvudman via telefon. Tiden från händelsen till incidentrapporten ska vara
så kort som möjligt och aldrig mer än en vecka. Huvudmannen kan sedan själv välja att utreda händelsen
eller delegera helheten eller delar av utredningen. Utredningen ska dokumenteras. Åtgärderna som sedan
beslutas ska beslutas av skolan och huvudmannen och huvudmannen ska tillse att uppföljning av
åtgärderna sker. Vid utredningen tas beslut av huvudmannen om anmälan till annan myndighet som t ex
Arbetsmiljöverket ska upprättas.
Det är mycket viktigt att eleverna känner till hur processen för att anmäla, utreda och åtgärda kränkande
behandling ser ut. Av lika stor vikt är att eleverna känner förtroende för personal på skolan så att de vågar
berätta om kränkningar. Viktigt är att huvudmannen tillser att skolan regelbundet kartlägger de risker för
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling som finns på skolan. I detta ingår också att t
ex göra en riskanalys av lokalerna. Finns delar i utrymmena där större risk för kränkande behandling
uppstår?
Vuxennärvaron på raster och i uppehållsrum är även den mycket viktig för att främja en trygg skolmiljö för
alla elever. Detsamma gäller personalens tid för diskussioner och reflektion i personalgruppen. Personal som
aktivt uppmärksammar t ex elever som sitter ensamma eller elever som det skämtas mycket med är en viktig
grundsten för arbetet mot kränkningar.
Aktiviteter som främjar sammanhållning och aktiv värdegrundsdiskussion på skolan ska återkommande
anordnas, gärna i samarbete med elever. Stabilitet i skolans värdegrundsarbete och samarbete i
personalgruppen betonas i arbetet mot kränkande behandling. Utifrån dessa perspektiv revideras också
årligen skolans ordningsregler i en process med deltagare från skolledning, personal och elever.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska varje år ange fokusområden för utveckling och
detta uttryckt i mätbara mål med angivande av vem som är ansvarig för aktiviteterna. Arbetet för
likabehandling ska syfta till att främja, förebygga och åtgärda.

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.
Det är alltid personen som utsätts för kränkningen som avgör om handlingen upplevs som kränkande.
Skolan är skyldig att utreda, åtgärda och följa upp alla former av kränkningar i samband med
verksamheten. All personal är skyldiga att agera då den fått kännedom om att någon upplevt sig blivit
utsatt för kränkande behandling.
Åtgärder om elev blir kränkt av annan elev
Elever uppmanas att omgående informera undervisande lärare, mentor eller annan personal när han eller
hon själv känner sig kränkt eller när man upplever att någon annan har blivit kränkt.
Berörd mentor informeras av den som mottagit anmälan.
Mentorn samtalar med berörda elever och lyssnar till deras versioner för att försöka ta reda på fakta.
Mentor informerar skolledning och elevhälsoteamet.
Mentorn/skolledning informerar vårdnadshavare till både drabbad elev och den/de som utfört
kränkningen.

Rektor tillser att händelsen utreds och anmäls till huvudmannen.
Utredningen resulterar i skriftliga åtgärder.
Åtgärderna följs upp av mentor, bl a genom enskilda samtal med de berörda eleverna.
Åtgärder om elev blir kränkt av personal
Anmälan sker till rektor antingen direkt av eleven eller av vårdnadshavaren eller av den på skolan som får
kännedom om sådan kränkning.
Rektor kontaktar uppgiftslämnaren samt den som känner sig utsatt.
Rektor för enskilda samtal med den eller de i personalen som uppges ha utsatt någon för kränkande
behandling av något slag.
Vårdnadshavare informeras av rektor.
Rektor tillser att händelsen utreds och anmäls till huvudmannen.
Utredningen resulterar i skriftliga åtgärder.
Åtgärdsprogrammet följs upp av rektor.
Huvudmannen sköter utredning och uppföljning om det är rektor som uppges ha kränkt eleven.
Tillvägagångssättet är som ovan,
Alla ovanstående fall ska dokumenteras och följas upp. Alla ovanstående fall kan också resultera i anmälan
till annan myndighet som t ex Polisen eller Arbetsmiljöverket.

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.
Skolan utgår från läroplanen och gällande styrdokument i sitt värdegrundsarbete.
Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som syftar till att förebygga, främja och
åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. All personal och alla elever på skolan är
medvetna om att planen finns och vad den innehåller och syftar till.
Värdegrundsfrågor diskuteras kontinuerligt på skolan och löper som en röd tråd i verksamheten, se nedan;
Vid utbildningens början
• Rektor går runt till alla klasser, är med klassen en längre stund och diskuterar värdegrundsfrågor. Knyter
an till läroplanen.
• Elevhälsoteamet (EHT) presenterar sig för eleverna, beskriver arbetet som sker under året. Årets
fokusområden presenteras för eleverna, olika beroende på vad som bestämts av värdegrundsgruppen och
EHT under vårens utvärdering.
Terminsvis
• En värdegrundsgrupp finns på skolan. Årsplan för dess arbete finns. Huvuduppgifter:
1) Revidera planen mot diskriminering och kränkande behandling med eleverna
2) Göra en plan för genomförande av värderingsövningar (en för varje avdelning i likabehandlingsplanen)
• Diskussioner om värdegrund och likabehandling ska minst en gång per år genomföras utifrån exempel
med tydlig koppling till program och kursmål.
• EHT och värdegrundsgruppen utvärderar skolans arbete och bestämmer några få fokusområden i arbetet
med värdegrund och likabehandling för nästa läsår.
• Huvudmannen ger riktlinjer för likabehandlingsplanen så att den är uppdaterad mot gällande regler.
Månadsvis
• EHT arbetar med fokusområden, värdegrund och likabehandling på möten varje månad.
• Arbetslagen får i uppgift att arbeta med fokusområden.
• Skolledningen genomför regelbundet lektionsbesök med läroplanens värdegrundsmål i fokus för
observationen.
Veckovis
• Aktivt arbete för att bryta grupperingar och maktstrukturer i elevgrupper.
Lektionsvis
• Läraren bestämmer alltid gruppkonstellationer
• Lärarna motverkar trakasserier och arbetar för det goda samtalet, elevinflytande och arbetsro.

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).

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.
Skolinspektionens ställningstagande avseende urvalsgrunder
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad‐och‐vagledning/Stallningstaganden/urvalsgrunder‐for‐friskolor/
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.

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.
Skolan kommer följa de svenska styrdokumenten och tidsfördelning mellan olika ämnen sker enligt
beskrivning i punkt 11.2 nedan.
Intentionen för skolan är att lägga stort fokus på både kunskap och färdigheter. Vi kommer arbeta med i
huvudsak ren ämnesundervisning och enbart ämnesintegrera under särskilda temaveckor under året. Ett
sådant tema kan exempelvis vara ”Valuta” där matematik, språk och humaniora samverkar. Lärarna
kommer dock samverka för att skapa gemensamma uppgifter där sambedömning kan ske.
Skolan har ingen egen tid i form av skolans val utan vi har valt att lägga mer tid på basämnena svenska,
engelska, matematik samt NO. Vissa ämnen kommer undervisas på engelska, vilket vi avser söka tillstånd
för i ett senare skede. I de ämnena kommer vi dessutom erbjuda frivilliga workshops med svensktalande
pedagoger efter skoltid, för de elever som behöver detta.
Vi planerar att bedriva undervisning i klasser om cirka 24‐28 elever i varje klass, oftast i helklass. I vissa
ämnen kommer mindre klass erbjudas, exempelvis musik. Varje elev har en mentor som också ansvarar för

kontakter med hemmet samt samverkan med EHT i förekommande fall.
Eleven har en IUP där mentor tillsammans med elev och vårdnadshavare sätter upp terminsmål i olika
ämnen. Varje elev har en egen loggbok där de delar upp sina terminsmål (tillsammans med mentor) vecka
för vecka. Dessa följs upp av mentor som har dagliga samtal med varje elev. Loggboken lämnas för påskrift
till föräldrarna varje fredag.
Skolan kommer vara del av ett internationellt nätverk av skolor. Samtliga ämnen kommer därför arbeta med
att jämföra tillämpning av ämnesstoff på andra länder och kulturer.
Våra skolor ska stimulera lärande, driftighet och innovation. Våra miljöer anpassas därefter. Varje ämne har
en särskild, egen yta i skolan. Det ger oss möjlighet att anpassa klassrummen så att det finns den miljö som
just det ämnet behöver. Det är även viktigt med inspirerande texter och bilder på väggarna, samt möbler
som skapar trivsel och trygghet.
Vi kommer inte ha en dator per elev utan snarare använda datorer/iPads när behovet finns. Dessa kommer
förvaras på vagnar som lärarna tar fram när de ska användas. Föräldrar kan följa sitt barns
kunskapsutveckling via Schoolsoft.

11.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser.
Timplan för grundskolan enligt bilaga 1 Timplan för den sökta grundskolans
i skollagen.
årskurser
Bild

230

Bild

180

Hem‐ och
konsumentkunskap

118

Hem‐ och
konsumentkunskap

118

Idrott och hälsa

500

Idrott och hälsa

360

Musik

230

Musik

160

Slöjd

330

Slöjd

280

Svenska/svenska som
andraspråk

1490

Svenska/svenska som
andraspråk

810

Engelska

480

Engelska

420

Matematik

1125

Matematik

705

Historia

172

Geografi

172

Religionskunskap

172

Samhällskunskap

Samhällskunskap

172

Biologi

Biologi

153

Fysik

153

Kemi

153

Teknik

153

Historia
Geografi
885

Religionskunskap

Fysik
800

Kemi
Teknik
Språkval

320

Språkval

320

Elevens val

382

Elevens val

255

Skolans val

600

Skolans val

Totalt garanterat antal
timmar

6890

Totalt garanterat antal
timmar

4908

Antal timmar som
reducerats till förmån
för skolans val

0

11.3 Språkval, elevens val och skolans val
Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst
två av språken franska, spanska och tyska.
Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett
allsidigt urval av ämnen som elevens val.
Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans
val för undervisning i ett eller fler ämnen.
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.
Timplanen är ej reducerad för skolans val. Skolans val kommer dels bestå i att ge mer tid i svenska, engelska
och matematik. Dessutom kommer studiestugor erbjudas i biblioteket efter skoltid där eleven kan välja
ämne själv efter eget intresse och/eller behov. Timplanen som sedan bryts ned på veckonivå kommer
baseras på 37 veckors skolår.

11.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ 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.
Varje elev kommer ha en IUP via Schoolsoft där både elever och föräldrar kan följa elevens
kunskapsutveckling.
Vid läsårets första utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavaresätts mål för varje ämne som sedan förs
in i IUP (Schoolsoft). Mentor ansvarar för detta och varje ämneslärare har ansvar för att registrera resultat
samt ge formativa kommentarer regelbundet i verktyget.
Utvecklingssamtal skall förekomma minst en gång per termin. I vissa fall oftare. Föräldrar kommer även få
information varje vecka via elevens loggbok där både elev och lärare kommenterar veckans arbete samt
resultat.
På lektionen skall dessutom ämnesläraren prata med varje elev och ställa tre frågor
‐ var är du? – vart ska du? – hur ska du komma dit?
På så sätt synliggörs både kunskap, lärande och mål för varje enskild elev. Läraren får också möjlighet att
utmana varje elev så långt som möjligt. Detta kallar vi Ansiktstid och metoden är baserad på kapitel 7 i John
Hatties bok Synligt lärande för lärare.
Ämneslärare och mentor kommer ha månadsmöten där de går igenom varje elevs utveckling och
möjligheter.

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.

11.6 Mottagande till grundskolan
Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.
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
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.
Skolinspektionens ställningstagande avseende urvalsgrunder
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad‐och‐vagledning/Stallningstaganden/urvalsgrunder‐for‐friskolor/
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.

11.8 Lovskola
De nya bestämmelserna om lovskola 1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§ skollagen träder i kraft den
1 augusti 2018.
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.
Fritidshemmet kommer fokusera på att arbeta med elevernas utveckling och lärande i mer vardagliga och
praktiska sammanhang. Utgångspunkten blir barnkonsekvensanalys för dels verksamheten som helhet,
olika arbetsområden men även löpande för att ta in elevernas behov och önskemål. Här kommer
fritidspedagog leda analys‐ och planeringsarbete i samverkan med elever och övrig personal.
Tanken är att utnyttja de praktisk‐estetiska utrymmena före och efter skoltid för att tillåta en mer laborativ
pedagogik. Här finns stort utrymme för eleverna att själva planera och önska inriktning på verksamheten.
Då skolan kommer vara placerad mycket centralt är planen att nyttja lovdagar till heldagsexkursioner i
naturen. Bad och simning kommer även ingå i fritidsverksamheten.
Utöver detta är fritidshemmets viktigaste funktion att arbeta med varje elevs utveckling när det gäller både
självständighet och att interagera i grupp med andra. Vi avser därför arbeta med värdegrundsfrågor
framförallt i form av grupp‐ och samarbetsövningar.
Fritidshemmet kommer vidare att ha Fritidsråd som en del av elevernas möjlighet till inflytande och
delaktighet. Fritidsrådet kommer träffas en gång i månaden.

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).
Fritidsgruppen kommer variera i storlek under dagen. Planen är idag inte att ha en brytpunkt för
gruppstorlek utan snarare justera så att det finns fler pedagoger ju större elevantal det är under dagen. Det
skapar också en möjlighet till att variera arbetssätt och grupper samt att verkligen låta eleverna få
inflytande över innehållet.
Stor flexibilitet finns i vilka lokaler som nyttjas före och efter skoltid, här kan fritidspedagog och elever
planera tillsammans efter behov och önskemål, se även ovan. Det kommer finnas praktisk‐ estetiska ytor att
nyttja samt ett hemrum för fritids. Därtill finns skolans bibliotek och skolgården med lekmiljö.

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.

