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Organisation
Kommunstyrelsen är vårdgivare för EMI.
Sektorchef för lärande Katarina Levenby är verksamhetschef för EMI.
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) är Anita Mattson.
Skolläkare
Barnläkare Kerstin Haugen Lund har arbetat som skolläkare under året.
Skolläkaren har gjort bedömningar av tillväxt, pubertetsutveckling och ryggar samt andra
medicinska frågeställningar. Hon gör även den medicinska bedömningen i allsidiga
elevutredningar, medicinska bedömningen för inskrivning i särskolan och ordinerar vissa
vaccinationer utanför det nationella vaccinationsprogrammet.
Skolsköterskor
Vi har 4,0 skolskötersketjänster, 30 % MLA och 10 % systemansvarig för Prorenata som är
fördelade på 5 skolsköterskor.
Skolsköterskeresurser under vårterminen:
Ellös skola
40 % skolsköterska
Varekils skola 40 % skolsköterska
Ängås skola 130 % skolsköterska
Henåns skola 170 % skolsköterska
Gymnasiet
20 % skolsköterska
Under höstterminen tillsattes 10 % extra skolsköterska på grund av att det är extra mycket
vaccinationer läsåret 2020/21 (läs mera under vaccinationer).
Från slutet av Maj och fram till höstlovet har en skolsköterska varit sjukskriven. Hon var
anställd på Ellös skola under vårterminen och från och med höstterminen även på Varekils
skola. Det blev en vakans på Ellös skola from slutet av maj och på Varekils skola från början
av augusti.
Från början av September och fram till höstlovet fanns vikarie på 40 % på Ellös skola.
På Varekils skola har det funnits vikarie på ca 20 % under några veckor och de extra 10 %
skolsköterska som tillsattes för att det är extra mycket vaccinationer läsåret 2020/21 har
använts på Varekils skola från början av augusti och fram till höstlovet. MLA har hjälpt till
med telefonrådgivning till vårdnadshavare och personal under tiden det inte fanns någon
skolsköterska på plats samt en del administrativt arbete.
Samtliga skolsköterskor har yrkesspecifik kompetens (legitimerad sjuksköterska med
vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård)
MLA
Ansvarar för kvalitet och säkerhet inom EMI genom att planera och kontrollera att
verksamheten håller god kvalitet och hög patientsäkerhet.
MLA är ansvarig för att rutiner och egenkontroller upprättas och följs, att avvikelser och
risker analyseras och följs upp. Ansvarig för Lex Maria anmälningar.
Ansvarig för läkemedelshantering och medicinsk utrustning inom EMI.

Samordnare för inköp, utbildningar mm.
Bevakar nyheter och information gällande EMI.
Sakkunnig vid nyanställningar och vid rekrytering av vikarier.
Ger handledning till nyanställda och vikarier.

Lokaler och utrustning
På Ängås skola uppfyller inte EMI:s lokaler kraven på sekretess efter ombyggnationen.
Tätningen runt dörrarna är inte tillfredsställande. Det har gjorts förbättringar men problemet
kvarstår. Detta har påpekats vid ett flertal tillfällen men är inte åtgärdat.
Vilrum för eleverna saknas på Ängås skola och gymnasieskolan. På gymnasieskolan delar
skolsköterska och skolkurator rum och det innebär en del planering. På övriga skolor finns
ändamålsenliga lokaler.
På Gymnasieskolan saknas tvättställ, kylskåp, brits mm och viss del av verksamheten sker på
Henåns skola. På övriga skolor finns ändamålsenlig utrustning.

Vaccinationer
Vi har erbjudit vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet:
 Vaccination mot Mässling, Påssjuka, Röda hund till elever i år 2.
 Från och med läsåret 2020/21 ingår vaccination mot HPV (humant papillonvirus) för
både pojkar och flickor i det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuds i år 5.
Tidigare har bara flickor i år 6 erbjudits denna vaccination. Denna vaccination består
av två doser med sex månaders mellanrum.
Detta innebär att läsåret 2020/21 ska pojkar och flickor i år 5 och flickor i år 6
vaccineras mot HPV så det är extra mycket vaccinationer detta läsår.
 Vaccination mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta erbjuds i år 8.
Vi har god vaccinationstäckning mot Mässling, Påssjuka och Röda hund och mot Difteri,
Stelkramp och Kikhosta.
49 flickor i år 6 har erbjudits vaccination mot HPV varav 42 tackat ja.
70 pojkar i år 5 har erbjudits vaccination mot HPV varav 65 har tackat ja.
70 flickor i år 5 har erbjudits vaccination mot HPV varav 66 tackat ja.
De som tackat nej har möjlighet att få den senare och vi har under året vaccinerat ett antal
flickor som tidigare tackat nej.
Till och med 14 års ålder behövs två vaccinationer men från 15 års ålder behövs tre
vaccinationer för att få ett fullgott skydd.
EMI erbjuder elever som inte följt ordinarie vaccinationsprogram kompletterande
vaccinationer. Nyanlända erbjuds kompletterande vaccinationer eller vid behov
grundvaccinering.
När HPV-vaccinering för flickor infördes gjorde Folkhälsomyndigheten en beräkning av
tidsåtgång/arbetsinsats för en vaccination. Det beräknades att varje vaccination med för- och
efterarbete tar 25 minuter.
Vi arbetar två skolsköterskor tillsammans då klassvaccinationer genomförs.

Hälsobesök
Hälsobesök har genomförts på alla skolorna enligt Skollagen och Vägledning för elevhälsan
från Socialstyrelsen och Skolverket.
Omfattande hälsobesök genomförs i FSK, åk 4, åk 8 och åk 1 gymnasiet. Vi har tidigare gjort
det mer omfattande hälsobesöket på högstadiet i år 7 men har nu beslutat att ändra till år 8 på
grund av att de flesta andra kommuner gör hälsobesöket i år 8 och när den gemensamma
databasen ”elevhälsa i fokus” introduceras kommer hälsobesöket att ligga i år 8.
Ett enklare hälsobesök görs i år 7.
Inför dessa hälsobesök fyller vårdnadshavarna i skriftliga hälsouppgifter (FSK, år 4 och år 8)
och eleverna fyller i hälsoenkäter (år 4, 8 och år 1 på gymnasiet) som sedan ligger till grund
för hälsosamtalet. Vid förskoleklassbesöket träffar vi eleven tillsammans med vårdnadshavare
och går då igenom elevens tidigare hälsohistoria, aktuell hälsosituation, livsstil och
undersöker tillväxt, rygg, syn, hörsel och övrig utveckling.
Vid hälsobesöken i år 4, 8 och år 1 på gymnasiet diskuteras aktuell fysisk och psykisk hälsa,
livsstilsfrågor, skolsituation och trivsel mm. Vi undersöker tillväxt, rygg, syn och utveckling
samt färgseende i år 8.
Övriga årskurser träffar vi eleverna för uppföljningar och enklare hälsobesök.
Alla nyanlända erbjuds hälsobesök med tolk/telefontolk då vi pratar om hälsohistoria, aktuell
hälsosituation och undersöker tillväxt, rygg, syn och hörsel. Många av de nyanlända har stora
vårdbehov och behöver remitteras till olika instanser.
Elever på gymnasieskolans båtbyggarutbildning genomgår riktade hälsoundersökningar
(härdplastundersökning). Det görs två gånger i år 1 och en gång i år 3. Det finns nu inga
år 1-elever på båtbyggarutbildningen så det har bara varit aktuellt för år 3-elever.

Elevhälsa
Alla skolsköterskorna är en del av elevhälsoarbetet tillsammans med skolkuratorer,
specialpedagoger och rektorer (på högstadieskolorna deltar även SYV och på vissa skolor
deltar speciallärare) i de lokala elevhälsoteamen på skolorna.
Medverkar i elevhälsomöten och i elevhälsokonferenser då medicinsk kompetens behövs samt
i SIP-möten.
Deltar i klasskonferenser, planering och överlämningar inför skolstart och stadiebyten.
Rådgivning och handledning till pedagoger.
Elevhälsan har många olika samarbetspartners utanför det lokala elevhälsoteamet såsom
BVC, förskola, BUP, socialtjänst, skolpsykolog, hörselvården, barn- och ungdomskliniken,
barn- och ungdomshabiliteringen, NP-teamet, ungdomsmottagningen och folkhälsostrateg.

Medicinsk studie- och yrkesvägledning
Tas upp vid hälsobesöket i år 8 och vid behov.
Vid behov samarbetar vi med elev, föräldrar, studie- och yrkesvägledare och mottagande
gymnasieskola.

Elevernas arbets- och lärmiljö
Henåns skola
Väl fungerande inom- och utomhusmiljö.

Varekils skola
Väl fungerande inom- och utomhusmiljö.
Ängås skola
Väl fungerande inom- och utomhusmiljö.
Ellös skola
Ombyggnationen av ”gamla” högstadieskolan blev klar under sommaren och låg- och mellanstadiet flyttade in vid höstterminstart. Eleverna har en nu bra inom- och utomhusmiljö.
Gymnasieskolan
Komvux har under större delen av året studerat på distans och det blir då gott om plats och bra
arbetsmiljö eleverna på gymnasiet. Gymnasieeleverna har studerat på distans en kortare tid
under vårterminen.
Samtliga skolsköterskor deltar i arbetet med anpassningar för elever som har särskilda behov
av medicinska anledningar.

Hälsopedagogiska uppgifter
Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att jobba förebyggande och hälsofrämjande. I det
hälsofrämjande arbetet ingår hälsobesöken som en del, där främsta syftet är att främja och
stärka sunda levnadsvanor.
Frågor om levnadsvanor genomsyrar vårt arbete, vid spontanbesök, vid föräldrakontakter och
i kontakter med pedagoger.
Vi arbetar mycket med barn och ungdomar med övervikt och fetma. Ger råd om kost och
fysisk aktivitet till barn, ungdomar och föräldrar. Gör regelbundna uppföljningar av vikt,
längd och BMI och ger mycket stöd och uppmuntran.
Under läsåret 2019/20 påbörjades en studie runt elevers psykiska hälsa i år 8, denna studie
fortsätter under läsåret 2020/21. Skolpsykolog och skolsköterskor på högstadieskolorna har
samarbetat runt screeningtest och uppföljning av resultat. Det har medfört flera kontakter med
elever och föräldrar.
EMI och lärare har samarbetat i undervisning av HLR till alla elever i år 9.
Vi har arbetat hälsofrämjande och förebyggande genom att vara ute i klasser och prata om
kost, sömn, fysisk aktivitet, pubertetsutveckling, sex och samlevnad och ANT (alkohol,
narkotika, tobak). Vi har i samarbete med övrig elevhälsopersonal deltagit i
mobbningsförebyggande arbete, klassundervisning runt psykiskt mående, YAM
(suicidpreventions-program), klassundervisning för yngre åldrar i Stopp min kropp – ett
material som handlar om barns integritet och rätt att bestämma över sina kroppar, och vid
behov varit med i klasser för att främja en god arbetsmiljö för eleverna.
Vi har undervisat i första hjälpen och gett information kring elevers sjukdomar.

Dokumentation, journalhantering, arkivering
Dokumentation
All dokumentation sker från och med november 2019 i Prorenata som är ett gemensamt
dokumentationssystem för hela elevhälsan. Bytet av journalsystem har krävt en stor
arbetsinsats, mycket energi, tid och engagemang från alla berörda användare och framför allt
för systemansvarig skolsköterska. Vi har skapat och utvecklat mallar, utvecklat digitala
enkäter som skickas ut till elever och vårdnadshavare inför hälsobesök, skapat rutiner för
dokumentation som möjliggör att hämta ut statistik m.m. Digitala enkäter från elever och
vårdnadshavare ökar patientsäkerheten, underlättar dokumentationen och är tidsbesparande.
Detta är ett fortlöpande arbete, när dokumentationsmallar används upptäcks efter hand saker
som behöver revideras.
Medgivande för vaccination och överföring av journal, remissbekräftelse, remissvar,
journalkopior mm scannas in i journalsystemet.
Alla vaccinationer rapporteras automatiskt till vaccinationsregistret från journalsystemet.
Journalhantering
I samband med att barnen ska börja förskoleklass får skolsköterskorna överrapportering och
kopior av barnhälsovårdsjournaler från aktuell Barnavårdscentral.
Vid in- och utflyttningar inhämtas/överlämnas journaler från/till berörd skola.
Vid höstterminens början överrapporteras och överlämnas EMI-journalerna på elever som
avslutat grundskolan till respektive gymnasieskola.
All överlämning och överrapportering sker med vårdnadshavares eller elevens (för
gymnasieelever) godkännande.
Arkivering
Originaljournaler från Barnhälsovården återlämnas till den vårdgivare som upprättat journalen
när eleverna slutar år 9 och kopior från Barnhälsovården gallras.
När elever avslutar gymnasieskola återsänds EMI-journalerna i pappersform till EMI på
Orust, de rensas och arkiveras i arkivskåp i kommunhuset.
E-arkiveringsprojektet fortgår och beräknas bli klart under 2021.
E-arkiveringsprojektet har tagit mycket tid för systemansvarig skolsköterska under året, hon
har deltagit i många möten och arbetat med att säkerställa så journaluppgifter överförs på ett
säkert sätt samt att arkivarie kan få fram olika uppgifter i journalerna.
Enligt riktlinjer för GDPR har vi registrerat att vi har akutplaner.

Avvikelse Lex Maria
Inga Lex Maria anmälningar har gjorts under året.

Kvalitetssystem
Vi har under året arbetat med ett nytt ledningssystem som kommer att presenteras för
utskottet för lärande i mars 2021. Det nya ledningssystemet omfattar även psykologiska
insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Rutiner och riktlinjer för arbetet inom EMI finns i metodstödet som uppdateras och revideras
kontinuerligt. Metodstödet finns nu i biblioteket i Prorenata.
Vi arbetar efter årshjul som revideras kontinuerligt.
Det finns rutiner för risk- och avvikelsehantering.

Egenkontroller utförs:
 Översyn av bemanning och resursfördelning inom EMI sker inför varje läsår för att
säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. Inför läsåret
2020/21 fanns en jämn fördelning av skolsköterske- och skolläkarresurser.
 Avstämning om att arbetet löper på enligt årshjulet görs kontinuerligt på
skolsköterskemöten.
 Service och kontroll av medicinteknisk apparatur görs enligt instruktion från
tillverkare.
 Kontroll av temperatur i kylskåp sker regelbundet.
 Läkemedelskontroll kylskåp/medicinskåp görs två gånger per år.
 Extern läkemedelsgranskning har gjorts i samarbete med MLA i Vänersborgs
kommun. Då granskades rutiner och dokument rörande läkemedelshantering och det
gjordes stickprovskontroller i läkemedelsskåp och kylskåp på två skolor. Allt befanns
vara i god ordning.
 Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker kontinuerligt i
journalsystemet.
 Loggkontroller görs regelbundet, fyra gånger per år och inga överträdelser har
uppmärksammats under året.
 Kollegial journalgranskning har gjorts under året. Samtliga skolsköterskor deltog i
granskningen, 2 eller 3 skolsköterskor gjorde granskningen tillsammans.
Vi granskade 3 slumpvis utvalda journaler hos varje skolsköterska, för skolsköterskor
som arbetar med elever yngre elever granskades journaler på elever i år 6 och för
skolsköterskor som arbetar med äldre elever granskades journaler på elever i år 9.
Granskningen gjordes enligt checklista för journalgranskning.
I stort ser dokumentationen bra ut men det finns ju alltid detaljer som kan förbättras.
Nyheter och förändringar, uppföljning och utvärdering diskuteras på kategoriträffarna och
dokumenteras i minnesanteckningar.

Möten
Vi har deltagit i en mängd möten med olika aktörer, t ex elevhälsoteam, elevhälsomöten,
elevhälsokonferenser, klasskonferenser, nätverksmöte, Barn- ungdomspsykiatri, socialtjänst,
SSPFR, Ungdomsmottagningen, Barnhabiliteringen, hörselvården, NP-team m.fl.
Kategoriträffar ca 1 gång/månad.
MLA träffar verksamhetschefen ca 1g/månad, deltar i nätverk för MLA/samordnare i
Fyrbodal 1-2 gånger per termin samt nätverk för MLA i VGR (Västra Götalandsregionen) 1
gång per år.
Systemansvarig för Prorenata deltar i ett digitalt nätverk.
From med mars 2020 har många av dessa möten skett digitalt.

Utbildningar
På grund av Covid 19 så har nästan all utbildning ställts in under året.
Samtliga skolsköterskor har deltagit i en dags utbildning i Prorenata.
Samtliga skolsköterskor har deltagit i handledning 4-5 tillfällen per termin.

Övrigt
Akutplaner upprättas vid behov och revideras inför varje läsårsstart och vid förändringar
under läsåret.
Blanketter för egenvård skrivs tillsammans med vårdnadshavare och berörd personal vid
behov samt revideras vid förändringar och personalbyte.
Intyg skrivs till kostenheten för elever med neuropsykiatriska diagnoser med behov av
anpassad kost.
EMI skall erbjuda enklare sjukvårdsinsatser och ett stort antal söker dagligen skolsköterskan
för att få råd och stöd för olika hälsoproblem, såväl fysiska som psykiska.
Både de oplanerade spontanbesöken och de planerade hälsobesöken resulterar ofta i en
kontakt med vårdnadshavare.
EMI har gett information till klasser och pedagoger om olika hälsoproblem och
sjukdomstillstånd t.ex. allergi, diabetes, epilepsi, löss mm.
Antalet elever i särskolan ökar i snabb takt. Det är flera yngre multihandikappade barn som
börjat på särskolan under detta läsår. Denna elevgrupp kräver stora resurser från all personal.
För EMI är det flera delar i arbetet med särskolan som är tidskrävande.
 Mottagande i särskolan
Skolsköterskan som arbetar med särskolan sitter med i mottagningsteamet och
granskar de medicinska bedömningarna inför inskrivning i särskolan. Bedömningarna
behöver ganska ofta returneras för komplettering för att uppfylla kraven för
inskrivning.
 Egenvård och akutplaner
Skolsköterskan är med och säkerställer så att egenvård sker på ett patientsäkert sätt.
Egenvård kan handla om att ge elever läkemedel under skoltid, akutmediciner vid
epileptiska anfall eller svår allergi och sondmatning.
Skolsköterskan ser till att få in beslut om egenvård från behandlande läkare,
vårdnadshavare ska ge muntlig och skriftlig instruktion till berörd personal och den
skriftiga instruktionen ska skrivas under av både vårdnadshavare och ansvarig
personal. Skolsköterskan är ofta behjälplig så att personal får möjlighet att ställa frågor
och utföra arbetsuppgifterna med handledning tills de känner sig trygga med
arbetsuppgifterna.
Skolsköterskan upprättar även akutplaner i samråd med vårdnadshavare.
Det är många elever på särskolan som har akutplan.
 Kunskap om kropp, känslor, integritet och sexualitet
EMI är delaktig i att ge elever kunskap om fysiska behov som kost och fysisk
aktivitet, kunskap om kroppen, känslor, integritet och sexualitet.





Ungdomar med funktionsvariationer kan ha svårt att söka information själva och har
inte alltid någon i omgivningen som de kan fråga. De kan också ha svårt att förstå vad
som är bra att veta och kunna.
Elever med stora vårdbehov
Vissa elever kan under perioder ha stora vårdbehov och skolsköterskan behöver vara
tillgänglig för att ta hand om svårt sjuka elever och vara stöd för personal. Vi har t ex
under hösten haft en elev som vid flera tillfällen blivit medvetslös och ibland haft
kramper under skoltid, det ska då tas ställning till om och akutmediciner ska ges och
om ambulans behöver tillkallas. Personalen på särskolan är mycket kompetent men
när det gäller detta har de behövt känna att de alltid kan nå skolsköterskan och hon har
behövt vara tillgänglig under hela elevens skoldag, även under sina raster.
Skolsköterskan har fått avbryta möten med föräldrar och hälsobesök med elever för att
hjälpa till på särskolan.
Föräldrastöd
Alla elever på särskolan har speciella behov och en del föräldrar behöver mycket råd,
stöd och vägledning.

Det har kommit 22 elever från andra länder till grundskolan under året, 10 av dessa elever har
gått i förberedelseklass. Eleverna har kommit från Europa, Asien och Afrika.
Övervägande delen av de nyanlända eleverna går på Henåns skola.
Vi kan se att familjer som kommer som kvotflyktingar har stora behov av stöd från olika
instanser. Nyanlända elever är ofta en tidskrävande elevgrupp under lång tid. Eftersökning av
tidigare dokumentation från hälsobesök, hjälp med översättning av vaccinationsdokument,
uppföljningar, uppvaccinering, remittering till och samarbete med olika vårdinstanser,
samarbete med socialtjänst och ibland med goda män och boende.
I många av kontakterna behövs hjälp av tolk.
Vi har många elever som medicinerar för neuropsykiatrisk problematik. Dessa elever behöver
kontroller av puls, blodtryck, vikt och längd med vissa intervaller. BUP, Neuropsykiatriska
teamet och Barnhabiliteringen önskar hjälp av EMI med dessa kontroller, det är tidskrävande
för EMI men det fungerar bra för elever och föräldrar som slipper skolfrånvaro och resor.
Vi har under året gjort ca 220 kontroller. Vi beräknar att varje kontroll tar ca 20 minuter och
sammanlagt blir detta ca 75 timmars arbetstid under året.
Vi har diskuterat detta på nätverksmöte för MLA i Fyrbodal och samtliga kommuner upplever
att det är en tidskrävande arbetsuppgift som vi utför för andra sjukvårdsinrättningar.
MLA-nätverket skickade frågan som ett ärende till närsjukvårdsgrupp vårdsamverkan i
Fyrbodal i september 2019, vi har inte fått något svar ännu.
Vi ser att skolan har stora svårigheter att göra anpassningar som matchar vissa elevers
komplexa behov. Dessa elever har svårigheter med att följa de yttre strukturerna kring bl a
ordning, respekt, bemötande gentemot elever och personal. Dessa elever är mycket krav- och
relationskänsliga och har svårt att fungera i klass- och skolsituation.
Vi upplever att vi ser allt fler och allt yngre elever med denna problematik. För att möta dessa
elevers behov har det krävts stora anpassningar. Samtliga skolor har undervisning i mindre
grupp, vissa elever har en-till-en undervisning, hemundervisning, delvis eller heltäckande
personligt stöd. Vi ser att detta behöver utvecklas med specialutbildad personal och hög
personaltäthet för att möta dessa barn.

Dessa elever upptar mycket tid från alla professioner inom skolan både i det dagliga arbetet
och i samverkansmöte med föräldrar, socialtjänst och BUP.
Trots alla insatser lyckas vi inte alltid skapa en trygg och välfungerande skolgång varken för
eleven, skolkamrater eller personal.
Det finns brister i samverkan med Capio vårdcentral. Vårdcentralen ska göra hälsobesök på
nyanlända, där ingår provtagning och vaccinationsplanering. Resultatet från hälsobesöket och
vaccinationsplaneringen skickas sedan till EMI och vi utför de flesta av vaccinationerna.
Det tar väldigt lång tid från att eleven är på hälsobesök tills vi får resultat och vaccinationsplanering, det har för någon elev tagit över två år och vi har även fått felaktiga
vaccinationsplaneringar som vi fått skicka tillbaka.
Tidigare samarbetade vi runt vaccinationer mot Hepatit B. Det är vårdcentralens ansvar att ge
dessa vaccinationer men vi gav dem när vi gav de övriga vaccinationerna och vårdcentralen
stod för vaccinationskostnaden, vi har erbjudit oss att fortsätta med detta men vårdcentralen är
inte intresserade av det samarbetet utan ska ge dessa vaccinationer själva. Eftersom
vaccinationer ska ges med olika intervall och det kan vara svårt för vårdcentralen att nå
eleverna finns risk att dessa elever blir ofullständigt vaccinerade.
Vi har tidigare även haft ett samarbete med vårdcentralen runt provtagning för elever som ska
skrivas in i särskolan och runt provtagning för elever med övervikt och fetma men det
fungerar inte längre.
Samverkan med socialtjänsten är fortsatt bristfällig men har blivit något bättre. Vi upplever att
socialtjänsten i Orust kommun har få stödinsatser att erbjuda. Utan fungerande stöd och
insatser från socialtjänsten blir barn, familjer och skola drabbade.
Det pågår två olika projekt för att hitta samverkansformer mellan skola, socialtjänst, BUP,
närsjukvård, ungdomsmottagning. Förhoppningsvis kommer dessa samverkansformer igång
under 2021 och kan resultera i att förebyggande och främjande insatser kan initieras.
På gymnasieskolan har slumpvisa drogtester utförts under året.
Det systematiska kvalitetsarbetet runt frånvaro i kommunen fortsätter.
En skolsköterska är facklig representant för Vårdförbundet.
Vi har ju under större delen av året haft en pågående pandemi. Det har funnits mycket oro
bland personal i skolan, föräldrar och även elever. Vi har haft många samtal med orolig
personal, vi har förmedlat den information och de riktlinjer som kommit från smittskyddet
och folkhälsomyndigheten. Vi har fått mycket frågor och vi har gjort många bedömningar av
om elever med diffusa symtom kan vara i skolan eller om de ska stanna hemma och när elever
som haft förkylningssymtom eller konstaterad Covid kan återgå till skolan. Vi har haft samtal
med oroliga föräldrar som under våren höll sina barn hemma och med föräldrar till elever som
under pandemin haft stor frånvaro.
I mitten av December fick MLA uppdraget att vara Covidsamordnare för förskolor och skolor
i kommunen.

Att arbeta vidare med under 2021


Vi tror att vi kommer att lägga stor del av vår arbetstid till att vaccinera mot Covid
under våren/sommaren.



Fortsätta arbetet med att implementera Prorenata.
För EMI:s del, att skapa, utveckla och revidera mallar, utveckla digitala medgivande,
skapa rutiner för dokumentation som möjliggör att hämta ut statistik.
För dokumentation i elevakt behövs riktlinjer, rutiner och samsyn för dokumentation
så den blir kvalitetssäker och likvärdig i kommunen.
Det behöver upprättas en dokumentationsplan för gallring och arkivering.
Det behöver upprättas rutin för loggkontroller.



Utveckla arbetet med SIP (samlad individuell plan)



Fortsätta arbetet med psykisk hälsa och närvaro.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR
ELEVHÄLSANS
MEDICINSKA INSATS
(EMI)

ORUST KOMMUN
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Datum och ansvarig för innehållet
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Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)
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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. Det skall inom verksamheten finnas bemanning, personal och den
kompetens som är nödvändig för att uppnå detta.
Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara
kända för all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering
och kvalitetsarbete.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Vårdgivare
Kommunstyrelsen är vårdgivare för EMI och är ytterst ansvariga.
Vårdgivaren ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att kraven på
god vård uppfylls. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef och Lex
Maria-ansvarig utses.
Verksamhetschef enligt HSL
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av
verksamheten och att god vård bedrivs. Verksamhetschefen är den person som
tillsynsmyndighet (IVO – Inspektionen för vård och omsorg), personal och
föräldrar ska kunna vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten.
Verksamhetschef som inte har medicinsk utbildning måste överlåta det
medicinska ledningsansvaret till annan person.
Sektorchef för lärande, Katarina Levenby är verksamhetschef för EMI .
Medicinskt ledningsansvarig (MLA)
Verksamhetschefen har överlåtit det medicinska ledningsansvaret för EMI till
skolsköterska Anita Mattsson.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Varje hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet
skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och skall medverka och
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras.
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Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §













Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår
för att säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån
elevunderlag.
Vi följer upp att eleverna erbjudits hälsobesök och vaccinationer
enligt skollagen, Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för
elevhälsan och det nationella barnvaccinationsprogrammet
kontinuerligt och redovisar i verksamhetsberättelsen.
Avstämning om att arbetet löper på enligt årshjulet görs kontinuerligt
på skolsköterskemöten.
Service och kontroll av medicinteknisk apparatur görs enligt instruktion från tillverkare.
Kontroll av temperatur i kylskåp sker regelbundet.
Läkemedelskontroll kylskåp/medicinskåp görs två gånger per år.
Extern läkemedelskontroll har gjorts i samarbete med MLA i
Vänersborgs kommun. MLA i Orust kommun har granskat på skolor i
Vänersborgs kommun och MLA i Vänersborgs kommun har granskat
på skolor i Orust kommun. Vi har tittat på rutiner och dokument för
läkemedelshantering och gjort stickprovskontroller och gått igenom
läkemedelsskåp och kylskåp på två mottagningar.
Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker
kontinuerligt i verksamhetssystemet.
Loggkontroller görs regelbundet.
Kollegial journalgranskning har gjorts under året.

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Patientsäkerhetsarbetet för EMI grundar sig på upprättade kvalitetsdokument i
metodstödet för EMI. Här finns rutiner för arbetet samlade. Metodstödet är
grunden i ett ständigt pågående kvalitetsarbete, det revideras och förnyas
kontinuerligt. Flera delar i metodstödet har reviderats under året och nya
avsnitt har upprättats. Metodstödet och blanketter som används inom EMI
finns i biblioteket i Prorenata.
Ledningssystemet för EMI har reviderats under året och kommer nu att
innefatta även psykologiska insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
Vi arbetar efter årshjul för att säkerställa att arbetet hinns med som planerat
och att eleverna i kommunen får en likvärdig skolhälsovård.
Identifiering av riskområden pågår ständigt.
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Skolsköterskegruppen träffas regelbundet ca en gång i månaden, där diskuteras bland annat säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner, lagar och
författningar som styr verksamheten. Under mötena diskuteras också nyheter
som är aktuella för verksamheten och eventuella avvikelser.
MLA skickar kontinuerligt information och nyheter som berör verksamheten
genom utskick via e-post till samtliga skolsköterskor.
Vid vaccination av klasser samarbetar två skolsköterskor för att öka
patientsäkerheten.
Samtliga skolsköterskor och skolläkare har den kompetens och behörighet
som krävs.
Systemansvarig för Prorenata och MLA ingår i regionala nätverk.
Det finns rutiner för risk- och avvikelserapportering.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker som
kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten.
Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka
patientsäkerheten.
Verksamhetschef och MLA ansvarar tillsammans med berörda för att göra en
riskanalys och återföra information och kunskap till verksamheten.
Verksamhetschefen ansvarar för att uppmärksamma och påtala risker till
vårdgivaren.

Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
MLA tar emot avvikelserna. Verksamhetschef och MLA går igenom
avvikelserna och gör en bedömning av allvarlighetsgraden. Vid allvarlig
händelse rapporterar verksamhetschefen till vårdgivaren.
Verksamhetschef och MLA ansvarar för händelseanalys, åtgärder och tidsplan
och utser vid behov analysteam.
Vid stora brister görs anmälan till IVO (inspektionen för vård och omsorg)
och vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt Lex Maria.
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Verksamhetschef och MLA sammanställer och återför resultat och åtgärder
från avvikelsehanteringen till verksamheten.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
EMI dokumenterar sedan november 2019 i dokumentationssystemet Prorenata
som är ett dokumentationssystem för hela elevhälsan.
BVC-journaler och övriga dokument i pappersform förvaras i låsta och
brandsäkra dokumentskåp.
Medgivande för överföring av journal och medgivande för vaccination,
remissvar m.m. scannas in i Prorenata och gallras.
Samtliga skolsköterskor har fått information om GDPR.
Enligt GDPR har vi registrerat att det finns dokumentation för elever med
akutplan.
Prorenata uppdateras automatiskt mot Pro Capita varje dygn.
Loggkontroller i Prorenata utförs regelbundet för skolsköterskor och
skolläkare enligt Patientdatalagen. Ingen olovlig åtkomst har
uppmärksammats
under året.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §










Samverkan med elev och vårdnadshavare.
Samverkan med pedagoger och elevhälsoteam.
Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra
egenvårdsinsatser revideras vid läsårsstart samt vid behov.
Akutplaner upprättas och revideras vid behov och all berörd personal
informeras.
Handledning och information till pedagoger i medicinska frågor.
Samverkan med BVC och förskola inför att elever ska börja
förskoleklass.
Samverkan med EMI vid andra skolor vid in- och utflyttning.
Samverkan med elevhälsoteamen vid stadie/skolbyte.
Samverkan med vårdcentraler, barn- och ungdomsmottagning, BUP,
barnhabilitering, ungdomsmottagning m.m.
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Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Varje hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet
skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och skall medverka och
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras.
Avvikelser rapporteras till MLA i Prorenata. Kopia på avvikelsen lämnas till
ansvarig rektor.
MLA rapporterar till verksamhetschef som vid allvarlig händelse rapporterar
till vårdgivaren.
Klagomål och synpunkter från elever och vårdnadshavare i frågor som rör
EMI kan framföras direkt till skolsköterska, skolläkare, rektor,
verksamhetschef eller MLA, kan även lämnas i kommunens
synpunktshantering.
Synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet ska tas emot,
sammanställas och analyseras och används i förbättringsarbetet, ansvarig för
detta är verksamhetschef och MLA.
Klagomål och synpunkter kan även komma från IVO (Inspektionen för vård
och omsorg) och Patientnämnden.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Verksamhetschef och MLA ansvarar för risk- och händelseanalys och utser
vid behov analyateam.
Vid stora brister görs anmälan till IVO (inspektionen för vård och omsorg)
och vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt Lex Maria.
Verksamhetschef och MLA sammanställer och återför resultat och åtgärder
från avvikelsehanteringen till verksamheten.
Anmälan om risker, avvikelser, klagomål och synpunkter används i
förbättringsarbetet.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Hälso- och sjukvården som bedrivs i skolan är frivillig. Samtycke till vård,
undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid
vaccination inhämtas skriftligt medgivande från vårdnadshavare.
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Information om EMI och vårt basprogram ges muntligt och skriftligt vid
hälsobesöket i förskoleklass då förälder deltar och/eller vid föräldramöte i
förskoleklass.
Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter samarbete med elev och
vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Elev bör
alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen skall vara
anpassad efter ålder och mognad.
Vårdnadshavare kontaktas när det bedöms att det behövs. Eleven ska ha ett
medinflytande som med tiden övergår till ett självbestämmande. Hänsyn tas
till sekretess/tystnadsplikt.
Samverkan sker med elev och vårdnadshavare runt egenvårdsinsatser och
akutplaner.
Vid behov samverkar EMI med elev och vårdnadshavare vid information om
elevs sjukdom/funktionshinder till elever och/eller personal.
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI sker på
följande sätt och skall alltid vara anpassad efter elevens behov, ålder, kunskap
och situation:
• Beskrivning av EMI:s uppdrag samt skolsköterskans roll i arbetet med
eleverna.
• Information inför genomförande av vaccination samt information om
eventuella biverkningar. Skriftligt medgivande från vårdnadshavare.
• Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och hälsosamtal.
Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift inför hälsobesök i förskoleklass, år 4 och
år 8.
• Information om sekretess och tystnadsplikt.
• Information om vidtagna åtgärder, vad man skall vara uppmärksam på för
symptom efter skada samt eventuell uppföljning.
• Information vid remittering/hänvisning till annan hälso- och sjukvård.
Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare behöver stärkas och
synliggöras som en viktig del i omhändertagandet och arbetet med
patientsäkerhet. Detta arbete sker kontinuerligt inför och i varje möte med elev
och vårdnadshavare.
Överföring av EMI-journal till/från skola utanför kommunen eller friskola
sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasiet inhämtas
tillstånd från eleverna.
Tolk används vid behov.
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Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3


Det finns en tydlig organisation för EMI och samtliga skolsköterskor
och skolläkare har rätt kompetens. Det är en adekvat bemanning av
skolsköterskor utifrån elevunderlag, skolläkare arbetar som konsult.



Hälsobesöken har genomförts enligt skollagen och Socialstyrelsens
och Skolverkets vägledning för elevhälsan och i stort sett alla elever
tackar ja till erbjudandet.



Återför hälsodata från hälsobesöken på individ- och gruppnivå, till
viss del på organisationsnivå.



Vaccinationer har erbjudits enligt nationella vaccinationsprogrammet
och nyanlända erbjuds uppvaccinering efter behov. Vi har en god
vaccinationstäckning för vaccinationer mot Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.
Ca 93 % av eleverna i år 5 och ca 86 % av flickorna i år 6 tackade ja
till HPV-vaccination.
Vaccinationer rapporteras till vaccinationsregistret.



Ledningssystemet har reviderats under året och kommer nu även att
innefatta psykologiska insatser enligt HSL.



Rutiner, riktlinjer och blanketter som används inom EMI revideras
kontinuerligt och finns i metodstöd i biblioteket i Prorenata.
Vi arbetar efter årshjul som revideras kontinuerligt.



Det har gjorts förbättringar med ljudisolering i EMI:s lokaler på
Ängås skola men det är fortsatt så att lokalerna inte uppfyller kraven
på sekretess.
Finns även brister i EMI:s lokal och utrustning på gymnasieskolan.
Eftersom det saknas viss utrustning på gymnasieskolan utförs en del
arbetsmoment på Henåns skola.
För övrigt har samtliga skolor ändamålsenliga lokaler och utrustning.



All vårdkontakt dokumenteras i Prorenata.
Loggkontroller utförs regelbundet. Ingen olovlig åtkomst har
uppmärksammats under året.



Avstämning om att arbetet löper på enligt årshjulet görs kontinuerligt
på skolsköterskemöten.



Service och kontroll av medicinteknisk apparatur görs enligt riktlinjer
från tillverkare.
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Kontroll av temperatur i kylskåp sker regelbundet.



Läkemedelskontroll kylskåp/läkemedelsskåp görs två gånger per år.



Extern läkemedelskontroll där man tittat på rutiner och dokument för
läkemedelshantering och stickprovskontroller på två mottagningar har
gjorts under året. Det bedöms att det finns rutiner och dokument
rörande läkemedelshantering som uppfyller kraven enligt HSLF-FS
2017:37 och att det råder god ordning i läkemedelsskåp och kylskåp.



Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker
kontinuerligt i journalsystemet.



Kollegial journalgranskning har gjorts under året. Tre slumpvis
utvalda journaler hos varje skolsköterska valdes ut på elever i år 6 och
9 och dokumentationen under elevens skoltid granskades enligt
checklista. I stort är dokumentationen bra men det finns ju alltid saker
som kan förbättras som att samtliga skolsköterskor ska göra en
sammanfattning från BVC, namnge inscannade dokument och att
dokumentera om dokument ej inkommit.



Under året har sex avvikelser inkommit:
Tre avvikelser om försvunna journalanteckningar vid överföringen
från PMO till Prorenata.
Två avvikelser angående uteblivna vaccinationer.
En avvikelse angående kylskåp och förstört vaccin.
MLA och verksamhetschef har gjort bedömningar av
allvarlighetsgraden, gjort händelseanalyser, vidtagit åtgärder och
återkopplat och diskuterat i verksamheten.



En synpunkt/klagomål har inkommit via mejl till skolsköterska och
MLA angående information vid erbjudande om vaccination.
Synpunkter/klagomål har inkommit till skolsköterska angående Drop
in-mottagning för vaccination.
Synpunkterna har mottagits och analyserats och används i vårt
förbättringsarbete.



EMI har ett aktivt samarbete med övrig elevhälsovårdspersonal och
pedagoger på skolorna samt många olika aktörer utanför skolan t.ex.
barnmottagning, ungdomsmottagning, BUP, socialtjänst.
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Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar

1. Bakgrund
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ställs krav på att ledningen av hälso-och
sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Detta kompletteras av
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) där det framgår att
vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
5

Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar

I ledningssystemet ska finnas:


En tydlig ansvarsfördelning



Dokumenterade processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkra
kvaliteten i verksamhetens samtliga delar



Rutiner för uppföljning

Definitioner
Begrepp

Förklaring

Vårdgivare

Statlig myndighet, landsting och
kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvård som myndigheten, landstinget
eller kommunen har ansvar för samt
annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso – och
sjukvård

Hälso- och sjukvård

åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och
skador

Hälso- och sjukvårdpersonal

den som har legitimation för ett yrke
inom hälso- och sjukvården och den som
i annat fall vid hälso- och sjukvård
biträder en legitimerad yrkesutövare (1
kap 4 § PSL)

Patientsäkerhet

skydd mot vårdskada

Ledningssystem

system för att fastställa principer för
ledning av verksamheten
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Process

serie aktiviteter som främjar ett bestämt
ändamål eller ett avsett resultat

Kvalitet

att en verksamhet uppfyller de krav och
mål som gäller för verksamheten enligt
lagar och andra föreskrifter om hälsooch sjukvård.

Egenkontroll

systematisk uppföljning och utvärdering
av den egna verksamheten samt kontroll
av att den bedrivs enligt de processer
och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem

Vårdskada

lidande, kroppslig eller psykisk skada
eller sjukdom samt dödsfall som hade
kunnat undvikas om adekvata åtgärder
hade vidtagits vid patientens kontakt
med hälso- och sjukvården

Allvarlig vårdskada

vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett
väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

Anmälningsskyldighet enligt lex Maria

enligt patientsäkerhetslagen ska
vårdgivare anmäla händelser till IVO
som har medfört eller kunnat medföra en
allvarlig vårdskada. Vårdgivarna ska
genomföra en utredning av den aktuella
händelsen

Avvikelse

en händelse som medfört eller kunnat
medföra något oönskat
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Remiss

handling om patient som utgör
beställning av tjänst eller begäran om
övertagande av vårdansvar

EMI

Elevhälsans Medicinska Insats

EPI

Elevhälsans Psykologiska insats

Verksamhet
Verksamhet som avses i detta ledningssystem är den hälso- och sjukvård som bedrivs
inom elevhälsan i grundskolan och gymnasieskolan i Orust kommun.
Den hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas är:


Elevhälsans medicinska insats (EMI), skolsköterskor och skolläkare



Skolpsykolog

Med hälso- och sjukvård avses enligt HSL åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. All verksamhet som skolsköterskor och
skolläkare bedriver är hälso- och sjukvård.
Gällande psykologers arbete i elevhälsan är utredning av sjukdom och
funktionsnedsättning, samtalskontakter samt remisser till annan hälso- och sjukvård
att betrakta som hälso- och sjukvård.
(Vägledning för elevhälsan, 2016)

Syfte
Syftet med ledningssystemet är att möjliggöra systematisk och fortlöpande utveckling
och kvalitetssäkring av verksamheten. Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens
alla delar och den som bedriver verksamhet enligt HSL ska med hjälp av
ledningssystemet:
-

planera
8

Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar
-

leda

-

kontrollera

-

följa upp

-

utvärdera

-

förbättra verksamheten

l

Ledningsystemet beskrivet som en cyklisk process ur Vägledning för elevhälsan
Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak
görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

2. Ansvarsfördelning
Vårdgivare
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs
inom EMI på grundskolorna och gymnasieskolan i Orust kommun. Vårdgivarens roll
är författningsreglerad enligt HSL (2017:30) och PSL(2010:659) och ska säkerställa
att :
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verksamheten planeras, leds och kontrolleras på ett sätt som leder till att kravet
på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) upprätthålls. God vård innebär
enligt HSL att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på
respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter
mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen samt vara lättillgänglig.



det finns en verksamhetschef som ansvarar för elevhälsans hälso- och
sjukvårdsverksamhet.



anmäla verksamhetschef enligt HSL och anmälningsansvarig enligt 3 kap 5 §
PSL (Lex Maria) till vårdgivarregistret hos IVO.



det finns personal, lokaler och utrustning som behövs för att bedriva god och
säker vård.



det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Ledningssystemet ska vara anpassat till verksamhetens inriktning och
omfattning.



systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs enligt 3 kap. PSL



de rutiner som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet finns och att
fastställa dessa. Rutinerna ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en
aktivitet ska utföras och ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i
verksamheten.
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egenkontroll görs med den frekvens och i den omfattning som behövs för att
säkerställa verksamhetens kvalitet.



fortlöpande uppföljning sker av risker för att händelser skulle kunna inträffa
som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet, uppskatta sannolikheten för
att händelsen inträffar och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle
kunna bli följden av händelsen.



händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada
utreds.



snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person,
som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är
verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.



identifiering finns av processer där samverkan behövs för att förebygga att
patienter drabbas av vårdskada.



klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet tas emot, utreds,
sammanställs och analyseras för att se mönster och trender och eventuella
avvikelser.



kvalitets- patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år



verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna i
ledningssystemet



obligatorisk patientskadeförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799) finns
tecknad.
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patienterna och deras närstående har möjlighet att delta i
patientsäkerhetsarbetet.

Verksamhetschef enligt HSL
Enligt HSL ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar
för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Uppdraget regleras i HSL
(2017:30) och 4 kap 2 § i Hälso- och sjukvårdsförordningen( 2017:80).
I Orust kommun har sektorchef inom Lärande uppdraget som verksametschef för
Elevhälsnas meddicinska insats.
Verksamhetschefen leder det systematiska förbättringsarbetet och fullgör vårdgivarens
uppdrag i verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap reglerar att verksamhetschefen


ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och
säkerhet i vården tillgodoses



får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter
endast om hen har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta



får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Utöver ovanstående ansvarar verksamhetschefen för att


fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 5 § PSL (lex Maria).



snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en
person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården
och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra
en fara för patientsäkerheten och att det finns rutiner för att utreda och
anmäla.



ta fram ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
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inom elevhälsan.


anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och omfattning.



teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799).



upprätta årlig kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse och redovisa
verksamhetens resultat för politiker i utskottet för lärande.



fastställa rutiner för de remisser som ska användas inom verksamheten,
samt vem eller vilka som får utfärda remisser.



se till att alla medarbetare har rätt kompetens, får fortbildning samt ansvar och
befogenheter för att kunna bedriva en vård av god kvalitet (enligt HSL).



besluta om Orust kommuns basprogram för EMI



säkerställa kvaliteten i metodstöd för hälso- och sjukvårdspersonal.

För fullständig uppdragsbeskrivning se bilaga

Medicinskt ledningsansvarig, MLA
MLA ska vara specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssjuksköterska, hälsooch sjukvård för barn och ungdomar eller skolsköterska eller specialistläkare med
inriktning mot allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barnpsykiatri.
MLA arbetar utifrån fastställd uppdragsbeskrivning på skriftligt uppdrag av
verksamhetschefen enligt HSL och fullgör enskilda ledningsuppgifter i enlighet med
hälso- och sjukvårds-förordningen 4 kap 5 §. MLA ska stödja verksamhetschefen i
det systematiska kvalitetsarbetet inom patientsäkerhetsområdet, det vill säga med att
genomföra beslutade uppföljningar och egenkontroller samt att hantera och bedöma
risker och avvikelser.
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MLA har ett uppdrag i att leda och stödja patientsäkerhetsarbetet när det gäller
riskanalys, egenkontroll och avvikelser i verksamheten så att hög patientsäkerhet
uppnås. MLA ska kontinuerligt samarbeta med verksamhetschefen och arbetar
löpande med stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inom EMI, rektor och
verksamheten i övrigt.
MLA ansvarar för anmälan enligt 3 kap 5 § PSL (lex Maria)
MLA ska sammanställa ett underlag för patientsäkerhetsberättelsen till
verksamhetschef.

För fullständig uppdragsbeskrivning se bilaga

Psykologiskt ledningsansvar, PLA
PLA ska vara legitimerad psykolog och arbetar utifrån fastställd uppdragsbeskrivning
på skriftligt uppdrag av verksamhetschefen enligt HSL och fullgör enskilda
ledningsuppgifter i enlighet med hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 5 §.

PLA ska stödja verksamhetschefen i det systematiska kvalitetsarbetet inom
patientsäkerhets-området, det vill säga med att genomföra beslutade uppföljningar
och egenkontroller samt hantera och bedöma risker och avvikelser.

PLA ska kontinuerligt samarbeta med verksamhetschefen och stödja hälso- och
sjukvårdspersonal inom EPI, rektor och verksamheten i övrigt.

PLA ska sammanställa ett underlag för patientsäkerhetsberättelsen till
verksamhetschef.

För fullständig uppdragsbeskrivning se bilaga
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Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och bär själv ansvaret för hur hen fullgör sina
arbetsuppgifter,
enligt 6 kap § 1–2 PSL.
Enligt 6 kap 4 § PSL är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög
patientsäkerhet upprätthålls och ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador samt
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Hälso- och sjukvårdspersonal ska vara väl förtrogna med den lagstiftning som reglerar
verksamheten samt med verksamhetens styrdokument och rutiner samt delta i
professionsmöten med MLA. De ska också samverka med hälso- och sjukvård,
socialtjänst, myndigheter och andra aktörer för elevernas bästa.
Hälso- och sjukvårdspersonal har anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa,
enligt SOL 2001:453, 14 kap 1 §, och ska i frågor som berör barn som far illa eller
riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs
enligt 6 kap 5 § PSL.
Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten
och dennes närstående ges information enligt 3 kap PL (2014:821).
Hälso- och sjukvårdspersonal har anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa,
enligt SOL 2001:453, 14 kap 1 §, och ska i frågor som berör barn som far illa eller
riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berör
s enligt 6 kap 5 § PSL.

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården för en patient ska se till att patienten
och dennes närstående ges information enligt 3 kap PL (2014:821).

Hälso- och sjukvårdspersonal ska tillämpa evidensbaserad praktik för beslut om
insatser och åtgärder till enskilda elever och till grupper av elever. Det innebär att
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medvetet och systematiskt använda den bästa tillgängliga kunskapen tillsammans med
den professionelles expertis samt att utgå från den berörda eleven.

3. Kompetens
Enligt patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att
hög patientsäkerhet upprätthålls (SFS 2010:659). För att säkerställa hög
patientsäkerhet krävs därför att skolsköterskor, skolläkare, psykologer har rätt
kompetens.

Kompetenskrav skolsköterska
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska,
distriktssköterska eller examen från skolsköterskeprogrammet.

Kompetenskrav skolläkare
Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, barn- och
ungdomspsykiatri, allmänmedicin och/eller skolhälsovård.

Kompetenskrav psykolog
Legitimerad psykolog. Erfarenhet inom testmetodik, utredning, konsultation och
handledning är önskvärt. Specialistkompetens inom pedagogisk psykologi är
meriterande.

Kompetensutveckling
Verksamhetschefen ansvarar för generell fortbildning för anställd skolsköterska,
skolläkare och psykolog i enlighet med ny kunskap och forskning som är relevant för
arbetet inom verksamheten. Nyanställda ska erbjudas yrkesspecifik introduktion och
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mentorskap efter behov. En plan för individuell yrkesspecifik kompetensutveckling
upprättas utifrån behov i samband med medarbetarsamtal.

Kompetenskrav vid anställning
Vid nyanställning ansvarar den chef som anställer för att utdrag ur
belastningsregistret lämnas in samt att en noggrann kontroll görs av intyg som
legitimation, utbildning och kurser. Yrkeslegitimationen ska kontrolleras med
Socialstyrelsen, då det fysiska intyget inte förloras vid indragning av legitimationen.
Den chef som anställer ansvarar för att de kompetenskrav som gäller är uppfyllda.

4. Processer och rutiner
Process
En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt mål eller ett avsett resultat.
Aktuella processer identifieras utifrån de krav och mål som ställs på verksamheten
enligt lagar och författningar. All legitimerad hälso-och sjukvårdpersonal i elevhälsan
ska vara delaktiga i arbetet med att identifiera processer och vilka aktiviteter som kan
identifieras i varje process. Processerna ska ständigt utvecklas och förbättras (SOSFS
2011:9).

Rutin
Rutiner beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och hur
ansvaret är fördelat i verksamheten.

Metodstöd
I metodstödet för respektive profession finns rutiner för identifierade processer.
Rutinerna ska vara väl beskrivna och lätta att förstå för nyanställda (SOSFS 2011:9).
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Rutinerna ska vara väl förankrade inom respektive profession. Nya rutiner upprättas
vid behov och samtliga rutiner revideras kontinuerligt.
Metodstöden bidrar till en hälso- och sjukvårdsverksamhet med likvärdighet och hög
kvalitet. Utveckling och kvalitetssäkring av metodstöden är en kontinuerlig process.

Omvärldsbevaka,
identifiera
behov

Granska
Prioritera

Formulera

språk,

innehåll

faktatext

struktur

Specialist
faktagranskar

och layout

av
utveckling

Profession
er

Revidera

faktagransk

faktatext

Besluta om

ar

slutlig
version

Publicera i
metodstöd

Identifierade processer för EMI
Identifierade

Gäller för

Finns i

Uppföljningsansvar

Basprogram och

Skolsköterska/Skolläka

Metodstöd

MLA/Verksamhetsch

årshjul

re

Hälsobesök

Skolsköterska/Skolläka

processer

re

ef
Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef
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Tillväxt

Skolsköterska/Skolläka

Metodstöd

re
Syn

Skolsköterska/Skolläka

ef
Metodstöd

re
Hörsel

Skolsköterska/Skolläka

Skolsköterska/Skolläka

Metodstöd

Skolsköterska/Skolläka

Metodstöd

Skolsköterska/Skolläka

infektioner

re

Kvinnlig

Skolsköterska/Skolläka

könsstympning

re

Vaccinationer

Skolsköterska/Skolläka

Metodstöd

Skolsköterska/Skolläka

Metodstöd

Skolsköterska/Skolläka

hantering

re

Generella

Skolsköterska/Skolläka

ordinationer

re

Smittskydd och

Skolsköterska/Skolläka

hygien

re

Medicinteknisk

Skolsköterska/Skolläka

utrustning

re

MLA/Verksamhetsch
ef

Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef

Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef

Metodstöd

omhändertagande re
Läkemedels-

MLA/Verksamhetsch
ef

re
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MLA/Verksamhetsch
ef

re
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re
Ryggscreening

MLA/Verksamhetsch
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Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef

Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef

Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef

Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef
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Dokumentation

Skolsköterska/Skolläka

och

re

Metodstöd

MLA/Verksamhetsch
ef

journalhantering
Remisshantering

Skolsköterska/Skolläka

Metodstöd

re

MLA/Verksamhetsch
ef

Avvikelser och

Skolsköterska/Skolläka

Ledningssyst

MLA/Verksamhetsch

Lex Maria

re

em och

ef

metodstöd

Identifierade processer för EPI
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Gäller för

Finns i

Uppföljningsansvar

Psykolog
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PLA/Verksamhetschef

Remisshantering

Psykolog
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Utredning av

Psykolog

Metodstöd
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processer
Dokumentation och
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inlärningssvårigheter

5. Samverkan
Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga att
patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur
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samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och
rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med
verksamheter inom socialtjänsten och/eller LSS och med myndigheter (2011:9).

Samverkan inom skolan
Skolsköterska, skolläkare och psykolog ska genom samverkan med rektor,
elevhälsopersonal och skolans övriga personal arbeta hälsofrämjande och
förebyggande för att gemensamt verka för tidig upptäckt av hinder för lärande hälsa
och utveckling. Skolsköterskor och psykolog deltar regelbundet på EHT-möten på
sin/sina skolor.

Uppmärksa
mma
behov av
samverkan

Gemensam
Initiera

t formulera

Planera

kontakt

mål och

gemensamt

för elev

syfte

Genomföra
insats

R

Utvärdera
och följa
upp

Samverkan med andra
Skolsköterska, skolläkare och psykolog samverkar även med


vårdnadshavare



aktörer inom kommunen



andra vårdgivare



andra myndigheter
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6. Sekretess
Sekretessen i offentlig verksamhet regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL
2009:400). Sekretessen för professionerna inom elevhälsa och annan elevstödjande
verksamhet regleras i olika delar av OSL.

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
Tillhör samma verksamhetsgren som skolans övriga verksamhet och sekretessen
regleras i samma lagrum, OSL 23 kap. 2 §. Det innebär att det inte finns någon
sekretess mellan dem och annan skolpersonal. Det är dock inte fritt att lämna ut
uppgifter och möjligheten att utbyta sekretessbelagda uppgifter om elever inom
skolan ska självklart utnyttjas med omdöme.
Denna begränsning brukar kallas för inre sekretess.
Skolpsykologen, kuratorn och specialpedagogen kan alltså lämna ut sekretessbelagd
information till annan skolpersonal om den personen behöver uppgiften för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter, men måste normalt inte göra det. Rektor kan begära att
få ta del av uppgifterna om de behövs för att kunna avgöra om eleven får rätt stöd.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)
För skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretessregler som för annan hälso
och sjukvårdspersonal, regleras i OSL 25 kap. 1 §. EMI är en egen verksamhet och
det innebär att det finns en sekretessgräns mellan EMI och övrig elevhälsa samt annan
elevstödjande verksamhet. Sekretessgränsen medför att EMI måste göra en
sekretessprövning för att lämna ut uppgifter till elevhälsans övriga delar eller till
annan personal inom skolan. Mellan skolläkare och skolsköterska gäller inre sekretess.
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Stark sekretess innebär att sekretess är huvudregeln. Sekretess gäller om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.
Kallas också omvänt skaderekvisit.
Stark sekretess gäller för uppgifter om en elevs hälsotillstånd och andra personliga
förhållanden inom hela elevhälsan: den medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatsen.
Svag sekretess innebär att offentlighet är huvudregeln. Sekretess gäller då endast om
det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.
Kallas också rakt skaderekvisit.
Svag sekretess gäller dels i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt (till exempel när
annan personal än elevhälsans ger stöd till eleven), dels för uppgifter som rör ärenden
av disciplinär natur och uppgifter om avstängning av en elev från vidare studier.
Detsamma gäller för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande
uppgifter om en enskilds personliga förhållanden.
(Vägledning för elevhälsa, 2016)

Lärare och övrig skolpersonal
Har offentlighet som huvudregel. Sekretess ska dock iakttas för känsliga uppgifter och
bör betonas i överlämning av uppgifter från de yrkeskategorier som lyder under
sekretess, även då samtycke är inhämtat från vårdnadshavare/elev. Beslut i elev- och
disciplinärenden är alltid offentlig handling. Administrativ personal har samma
sekretess som den personal de biträder inom skolan.

Sekretess mot vårdnadshavare
Enligt föräldrabalken har vårdnadshavare som regel rätt att få information om
sitt barn ex. att läsa sitt barns journal, men med stigande ålder och mognad
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(från ca. 13 års ålder) bör barnet tillfrågas. Uppgifter ska dock inte lämnas till
vårdnadshavare vid misstanke att barnet far illa eller om man har anledning
att tro att den som har vårdnaden inte kan skydda barnet.

Försäkra dig om att personen är vårdnadshavare innan uppgift lämnas.

Sekretessbrytande bestämmelser
OSL 25:13a
Innebär att uppgifter om en enskild elev får lämnas från EMI till annan elevhälsa eller
en särskild elevstödjande verksamhet om det krävs för att eleven ska få nödvändigt
stöd. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och i första hand ska samtycke från
vårdnadshavare/elev inhämtas.
OSL 10:27
Innebär att elevhälsan och skolan (ej EMI) kan lämna sekretessbelagda uppgifter till
en annan myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Denna möjlighet gäller
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också från elevhälsa och skola till EMI. Detta ska bedömas från fall till fall. Kallas
också generalklausul.
Socialtjänstlagen 14 kap. 1§
De som omfattas av denna anmälningsplikt måste ge socialnämnden alla uppgifter
som kan vara av betydelse för att de ska kunna utreda ett barns behov av stöd och
skydd. Uppgiftsskyldigheten till socialnämnden gäller även om någon annan har gjort
anmälan eller om socialtjänsten har inlett en utredning på eget initiativ.
Uppgift till tillsynsmyndighet
Uppgift får lämnas till en myndighet som behöver informationen för att utöva tillsyn
över den myndighet som lämnade uppgiften ex. Inspektionen för vård och omsorg
(IVO)

Se även Metodstöd för den egna professionen för specifika rutiner.

7. Systematiskt förbättringsarbete
Ett systematiskt förbättringsarbete ska ske fortlöpande i verksamheten. I
förbättringsarbetet läggs stor vikt vid förebyggande åtgärder såsom riskanalyser,
egenkontroll, och sammanställning av klagomål, synpunkter och avvikelser. Syftet med
det systematiska förbättringsarbetet är att upprätthålla god kvalitet på verksamheten
för att förhindra att vårdskador, missförhållanden och att avvikelser inträffar.
Elevhälsan är även en del av det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs på varje
skolenhet inom huvudmannens ansvarsområde.

Alla delar i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet ska dokumenteras.
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Riskanalys
Att analysera risker är ett framåtsyftande arbete för att kunna vidta åtgärder innan
något har hänt. Sannolikheten för att en händelse ska inträffa uppskattas och en
bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av
händelsen.
Identifikation av risker
Varje medarbetare har ansvar för att rapportera risker som skulle kunna innebära en
brist i kvalitet i arbetet.
Rapportera skriftligt (e-post eller på papper) till medicinskt ledningsansvarig, ingen
särskild blankett behövs.

Medicinskt ledningsansvarig ska minst en gång per läsår tillsammans med sina
kollegor i sin yrkeskategori genomlysa sin verksamhet och identifiera potentiella risker
för bristande kvalitet i arbetet. De risker som identifieras ska värderas av medicinskt
ledningsansvarig i samråd med verksamhetschef för att avgöra om en vidare riskanalys
behöver göras.
Situationer när riskanalys kan vara befogad:


Iakttagelser av frekventa risker och mindre allvarliga avvikelser inom en process



Skolsköterskor som upplever ett moment eller en situation som riskfylld



När ny teknik ska implementeras



Ny metod, ny utrustning eller annan typ av process ska introduceras



Organisationsförändringar



Tillbud eller negativa händelser som drabbat en annan vårdgivare och även
skulle kunna hända hos oss



Årlig riskanalys ska göras kring informationssäkerhet i enlighet med HSFL-FS
2016:40, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
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Analys av identifierad risk – generella steg:


Initiera analys



Uppskatta riskens storlek



Bedöm vilka negativa konsekvenser det skulle kunna få



Identifiera bakomliggande orsaker



Utarbeta en processbeskrivning med:
-

Syfte och mål

-

Vilken eller vilka processer som omfattas

-

Avser analysen befintlig process eller inför en förändring

-

Organisationsperspektiv – omfattas alla skolor eller endast vissa enheter

-

Tidsperspektiv

-

Hur analysen knyter an till enhetens övriga förbättringsarbete

-

Hur arbetet med åtgärdsförslag ska tas fram och sedan drivas vidare



Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning



Slutrapport till verksamhetschef



Beslut om åtgärder, uppföljning, tidplan för genomförande av åtgärder

Förbättrande åtgärder
Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för att utifrån riskanalyserna påtala för
verksametschef vilka förbättrande åtgärder eller förändringar i arbetsprocesser eller
rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Åtgärder som inte kräver
chefsbeslut kan genomföras omedelbart och rapporteras i efterhand.
Dokumentation
Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för att dokumentera de risker som identifierats,
de riskanalyser som genomförts, och vilka förbättrande åtgärder som genomförts.
Förbättrande åtgärder kan t.ex. innebära revidering av rutin i metodstöd.
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Egenkontroll
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten
samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i
verksamhetens ledningssystem (2 kap 1 § SOSFS 2011:9). Egenkontroll är en intern
granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål och syftet är att
säkerställa god kvalitet, hög patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.

I egenkontrollerna söks svar på:


Vilka rutiner finns?



Är rutinerna kända?



Tillämpas rutinerna?



Vad är resultatet av rutinerna?

Egenkontroll skolsköterskor/skolläkare

Områden som granskas är:


Lokaler och utrustning



Resursfördelning inom EMI



Journaldokumentation (kollegial journalgranskning)



Läkemedelshantering (intern och extern)



Medicintekniska produkter kalibreras enligt produktanvisning



Att hälsobesök erbjuds enligt skollagen och Skolverkets och Socialstyrelsens
vägledning för elevhälsan.



Att vaccinationer erbjuds enligt nationella barnvaccinationsprogrammet.

Resultaten redovisas i patientsäkeretsberättelsen oc verksamhetsberättelsen.
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Till hjälp i egenkontrollen finns ”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats”,
framtagen av Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor
www.skolskoterskor.se

Egenkontroll psykolog


Bevaka att psykologiska tester och screeningmaterial är av senast uppdaterade
version och har uppdaterade normer. Detta sker genom att årsvis kontrollera
hos testets/screening-materialets förlag, försäljningsställe eller konstruktör.



Kontrollera att organisering och planering av utredningsarbetet i möjlig mån
svarar mot skolorganisationens behov. Detta sker genom regelbundna
avstämningar med respektive elevhälsoteam, där antal anmälda/efterfrågade
utredningar och antal genomförda utredningar diskuteras. Vid avstämning
utvärderas också i vilken mån utredningsresultat av elevhälsoteam och
lärare/arbetslag uppfattats som användbart i planering av stöd och
anpassningar för eleven.

Förbättrande åtgärder
MLA och PLA ansvarar för att utifrån egenkontrollen påtala för verksamhetschef vilka
förbättrande åtgärder eller förändringar i arbetsprocesser eller rutiner som behövs för
att säkra verksamhetens kvalitet. Åtgärder som inte kräver chefsbeslut kan genomföras
omedelbart och rapporteras i efterhand.

Dokumentation
MLA och PLA ansvarar för att dokumentera den egenkontroll som genomförts, och
vilka förbättrande åtgärder som genomförts.

Klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter på verksamheten ska tas emot och utredas för att klargöra
om det förekommit avvikelser i verksamheten, eller om det finns möjligheter att
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förbättra arbetsprocesser och rutiner. Klagomål och synpunkter kan komma från
elever eller deras närstående, från personal inom den egna organisationen, från
samverkansparter eller från andra intressenter i samhället.

Varje medarbetare har ansvar för att ta emot klagomål och synpunkter och rapportera
dessa till medicinskt ledningsansvarig.
Rapportera skriftligt (e-post eller på papper) till medicinskt ledningsansvarig, ingen
särskild blankett behövs.

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter från personal och elever/vårdnadshavare
tas emot, utreds, sammanställs och analyseras för att säkerställa kvaliteten.
Framkommer mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet ska
processer och rutiner ses över så att de är ändamålsenliga och gör att kvaliteten säkras.
Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för att utreda rapporterade klagomål och
synpunkter att vid behov samråda med verksamhetschef kring dessa.

Avvikelser
En avvikelse uppstår om en insats är felaktig, blir felaktigt utförd, fördröjs eller inte
erbjuds alls. När hälso- och sjukvårdpersonal inte arbetar i enlighet med de processer
och rutiner som ingår i ledningssystemet är det att betrakta som en avvikelse.

Varje medarbetare har ansvar för att uppmärksamma och rapportera avvikelser i
verksamheten.

Avvikelser registreras i verksamhetssystemet Prorenata och rapporteras till MLA och
rektor.
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Utredning och händelseanalys
Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för att tillsammans med berörd personal utreda
rapporterade avvikelser. Vid behov i samråd med verksamhetschef.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet
och vilka faktorer som har påverkat det samt ge underlag för beslut om åtgärder.
Åtgärderna ska göras med syfte att liknande händelser inte inträffar igen, eller att
begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

(Om avvikelsen gäller enskild elev ansvarar den medarbetare som upptäcker
avvikelsen i samråd med medicinskt ledningsansvarig för att patient och
vårdnadshavare informeras om händelsen, att de får ge sin upplevelse av händelsen
samt uppmärksammas på möjligheten att själv kontakta patientnämnden.
Dokumenteras i elevens journal).
Förbättrande åtgärder
När en avvikelse identifierats ska processer och rutiner ses över för att med stöd av
dem säkra att inträffade avvikelser inte inträffar på nytt.

Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för att utifrån utredningen av avvikelsen påtala
för verksamhetschef vilka förbättrande åtgärder eller förändringar i arbetsprocesser
eller rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Åtgärder som inte kräver
chefsbeslut kan genomföras omedelbart och rapporteras i efterhand.

Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla den till IVO enligt Lex
Maria.
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Dokumentation
Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för att dokumentera arbetet med utredning av
avvikelser, inklusive vilka förbättrande åtgärder som genomförts och de övergripande
analyser som görs.

Avvikelse kring enskild elev samt medicinskt ledningsansvarigs bedömning av
avvikelsen ska dokumenteras i elevens journal.

Rapporterade klagomål, synpunkter och avvikelser samt analys av dessa tillförs den
årliga patientsäkerhetsbeättelsen.

8. Ansvarsfördelning i det systematiska förbättringsarbetet
Verksamhetschefen ansvarar för att ledningssystem för verksamheten enligt SOSFS
2011:9 finns och är den som fattar beslut om förändringar i ledningssystemet.

Medicinskt ledningsansvarigs ansvar:


tillse att rutiner finns för kategorins identifierade processer i ledningssystemet
och att dessa revideras kontinuerligt. Rutiner och processer ska finnas
tillgängliga i metodstöd för kategorin



bevaka att processer och rutiner i ledningssystemet upprätthålls och följs inom
kategorin



göra samtliga medarbetare delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och
tillsammans arbeta med utveckling av ledningssystemet



genomföra egenkontroller



initiera riskanalys vid behov



dokumentera arbetet med riskanalys, egenkontroll, händelseanalys och
förbättringsarbete
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ta emot, utreda, analysera och sammanställa synpunkter, klagomål och
avvikelser samt att vid behov initiera översyn av processer och rutiner för att
utveckla och säkerställa kvaliteten




bevaka nya lagar, förordningar och nationella riktlinjer



bevaka forskning och nya rön



kalla till och leda möte för skolsköterskorna i syfte att utveckla och förbättra
verksamheten



i samverkan med verksametschef upprätta årlig patientsäkerhets-, kvalitets- och
informationsäkerhetsberättelse

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvar


delta i det systematiska kvalitetsarbetet



vara väl insatt i och visa god följsamhet till kategorins rutiner och gällande
lagstiftning



utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet



så långt som möjligt utforma vården i samråd med patienten och visa patienten
omtanke och respekt



bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Med patientsäkerhet avses
skydd mot vårdskada



rapportera klagomål, synpunkter, risker och avvikelser enligt ledningssystemet



rapportera risk för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar och ansvarar för att
och hur man utför sina arbetsuppgifter.

33

Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar

9. Anmälan enligt Lex Maria
Hälso- och sjukvårdspersonal ska utan dröjsmål rapportera sådana händelser som
medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41).

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ansvarar för att anmälningar enligt
Lex Maria görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Blankett finns på IVOs
hemsida.
MLA rapporterar till verksamhetschef enligt HSL som rapporterar till vårdgivare.

Patient och vårdnadshavare ska informeras om anmälan enligt Lex Maria.
Skolsköterska/skolläkare ger i samråd med medicinskt ledningsansvarig informationen
samt dokumenterar i EMI-journalen.

10. Informationssäkerhet och dokumentation
Med informationssäkerhet avses skydd av informationstillgångar med syftet att
upprätthålla nödvändig nivå gällande riktighet, tillgänglighet, konfidentialitet och
spårbarhet.

Riktighet: att informationstillgångar inte förändras eller förstörs av misstag eller av
obehörig
Tillgänglighet: att informationstillgångar är tillgängliga för behöriga användare, i
avsedd utsträckning
Konfidentialitet: att informationstillgångar inte avslöjas eller blir tillgängliga för
obehörig
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Spårbarhet: möjlighet att entydigt kunna härleda utförda aktiviteter i systemet till en
identifierad användare

All personal inom elevhälsan i Orust kommun dokumenterar i digitalt journalsystem,
Prorenata.
För systemet finns tre systemadministratörer, en av dessa är systemadministartör för
EMI.

Tillgång till journal


För nyanställd elevhälsopersonal skapar systemadministratörer nytt
konto.



Tillgång ges till professionens journal/akt och elevakt på den eller de
enheter man arbetar på.



Ny elevhälsopersonal utbildas generellt i systemet och i elevhälsans
ärenden av systemadministratör.



Utbildning som specifikt gäller den egna professionens journal/akt ges
av ansvarig inom professionen.



Ny elevhälsopersonal informeras av chef om sekretessbestämmelser,
informationssäkerhet och GDPR. Information ges även av
systemadministratör
vid utbildning i journalsystemet.

Dokumentation


Elevhälsans medicinska professioner har dokumentationsplikt enligt
HSL.



Anteckningar i elevens journal ska göras i nära anslutning till
vården/insatsen, helst samma dag. Endast i undantagsfall sparas
minnesanteckningar för att införas senare.



Anteckningarna ska vara objektiva och formulerade så att sekretess och
integritet för den enskilde beaktas.
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Anteckningarna ska signeras direkt eller senast efter 14 dagar



Remiss (utgående remiss, bekräftelse och svar) hanteras enligt rutin i
metodstöd.



Ny elev – rutin finns i metodstöd för EMI.



Elev som slutat – följ rutin i metodstöd.



Elev med skyddad identitet markeras med skyddad identitet i
Prorenata. Eleven måste sökas upp manuellt i systemet av
systemadministratör.



Aktivitet i systemet loggas och för EMI:s verksamhet gör MLA
loggkontroller var 3:e månad.



Prorenata uppdateras automatiskt en gång per dygn mot och Procapita.

Journalhantering
Inför införandet av e-arkiv är strävan att patientjournaler och akter ska vara
sammanhållna för att kunna överföras digitalt i sin helhet. Dokument skannas in i
journalen/akten, gallras och arkiveras i enlighet med kommunens
dokumenthanteringsplan.

Se även metodstöd för denna egna professionen för specifika rutiner

Om Prorenata ligger nere


Om Prorenata ligger nere och inte information gått ut om planerat
driftstopp eller oväntat stopp kontaktas systemansvarig.



Systemansvarig tar kontakt med systemleverantör.



Inga vaccinationer får ges när tillgång till systemet saknas, tidigare
anteckningar och ordinationer måste vara tillgängliga.



Planerade hälsobesök och liknande kan genomföras. Tillfälliga
minnes-anteckningar skrivs på papper som förvaras i dokumentskåp
tills uppgifterna kan föras in i journalen.
Kopia tas på ev skriftlig information som elev/vårdnadshavare får
hemskickat så att denna i efterhand kan skannas in i journalen
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Eleven informeras om att man vid behov återkommer efter att
exempelvis har lagt in tillväxt och jämfört med tidigare uppgifter.


Vid spontanbesök kan åtgärder utföras som inte kräver att bakgrundsinformation i journalen finns tillgänglig. Minnesanteckningar och
information hanteras som vid planerade besök, se ovan



Då journalsystemet åter är tillgängligt kontrolleras att inga planerade
åtgärder på någon elev missats under driftsstoppet.



När anteckningar som förts på papper förs in i systemet i efterhand är
det varje användares ansvar att kontrollera om någon form av
uppföljning eller annan kontakt med elev eller vårdnadshavare behövs.

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt patientsäkerhetslagen
redovisas årligen i en patientsäkerhetsberättelse (PSL 2010:659). Berättelsen ska
beskriva hur man under året arbetat för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskada och hur inkomna klagomål har och synpunkter, som har betydelse för
patientsäkerheten har hanterats. Det ska också framgå hur många
händelser/avvikelser som utretts under föregående kalenderår och hur många
vårdskador som bedömts som allvarliga.
Även en kvalitetsberättelse bör göras enligt socialstyrerelsens allmänna råd till SOSFS
2011:9 .

Informationsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsbeättelsen ska utöver vad som anges i patientsäkerhetslagen innehålla
uppgifter om informationssäkerhet (Socialstyrelsens, HSLF-FS 2016:40 och HSLF-FS
2017:3)

Informationssäkerhetsberättelsen innehålla en beskrivning av:


de uppföljningar av informationssäkerheten som gjorts.
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de riskanalyser som gjorts gällande informationssäkerhet.



de åtgärder som vidtagits för förbättring av informationssäkerheten.



den utvärdering som vårdgivaren genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till
datornätverk och informationssystem.



den granskning som gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring.

Patientsäkerets- och kvalitetsberättelsen innehållande informationssäkerhetsberättelse
ska upprättas innan 1 mars varje år.

11. Revidering och uppdatering av ledningssystem
Ledningssystemet är ett levande dokument som fortlöpande behöver revideras och
uppdateras utefter nya styrdokument, lagar och föreskrifter. Verksamhetschef enligt
HSL samt medicinskt ledningsansvariga för EMI och EPI ansvarar för att se till att
ledningssystemet hålls aktuellt och för att göra revideringar. För omfattande och
större revideringar krävs nytt beslut av vårdgivare.

12. Styrdokument och vägledande dokument för
ledningssystemet


Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) HSL



Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)



Skollagen (2010:800) SL



Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL



Patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL



Patientdatalagen (2008:355) PDL
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Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar


Patientlagen (2014:821)



Socialtjänstlagen (2001:453) SOL



Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)



Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av
förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. (Socialstyrelsen, 2012)



Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling
av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSFL-FS 2016:40)



Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:11) om ansvar för
remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.



Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Handbok vid tillämpning av
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. (Socialstyrelsen, 2019).



Vägledning för elevhälsan, 2016



Barn- och elevhälsoplan för Orust kommun
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Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar
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STATISTIK 2020
BMI FÖRSKOLEKLASS

BMI ÅR 4

BMI ÅR 8

Statistik från hälsoenkät år 4
(eleverna på Ängås skola saknas i statistiken på grund av tekniska problem)

Om du tänker på de sista 7 dagarna. Hur ofta har du ätit frukost?

Om du tänker på de sista 7 dagarna. Hur ofta har du ätit lunch?

Är du aktiv i någon aktivitet/sport (t ex fotboll, dans, musik, teater, scouter,
friluftsfrämjandet)?

Har du de tre senaste månaderna haft besvärande huvudvärk?

Har du de tre senaste månaderna haft besvärande ont i magen?

Jag har de tre senaste månaderna känt mig ledsen och nedstämd

Jag har de tre senaste månaderna känt mig orolig och ängslig

Jag har de tre senaste månaderna känt mig irriterad eller på dåligt humör

Statistik från hälsoenkät år 8

Om du tänker på de sista 7 dagarna. Hur ofta har du ätit frukost?

Om du tänker på de sista 7 dagarna. Hur ofta har du ätit lunch?

Är du aktiv i någon aktivitet/sport (t ex fotboll, dans, musik, teater, scouter,
friluftsfrämjandet)?

Har du de tre senaste månaderna haft besvärande huvudvärk?

Har du de tre senaste månaderna haft besvärande ont i magen?

Jag har de tre senaste månaderna känt mig ledsen och nedstämd

Jag har de tre senaste månaderna känt mig orolig och ängslig

Jag har de tre senaste månaderna känt mig irriterad eller på dåligt humör

Om du tänker på de senaste tre månaderna…..Vilken grad av stress (jäkt, högt tempo, psykisk
press eller liknande) har du upplevt?

Datum

Diarienummer

2021-02-23

KS/2021:276

1(2)

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef Lärande
telefon 0304-33 41 17
e-post: kaatrina.levenby@orust.se

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, Dnr SI 2021:719
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i
Ale kommun. Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på
platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale
kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga
godkännande på den befintliga enheten i Ale. I dagsläget erbjuds följande gymnasieprogram på enheten: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa,
Försäljning- och serviceprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet med
inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet med inriktning
elteknik, Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik samt Fordons- och
transportprogrammet med inriktningarna personbil, transport samt lastbil och mobila
maskiner. I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med
ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 310
platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft
riksintag men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen
egen gymnasieskola inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats
inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom
Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning.
Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund.

Datum

Diarienummer

2021-02-23

KS/2021:276

2(2)

Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement
för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de
utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till
exempel Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i
regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i
våra grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av
gymnasieelever. Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar
och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på
bristen på utbildade lärare. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en
efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta
program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Ämne: VB: Remiss 2021:719 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, Thorengruppen AB
Från: Orust kommun
Till: Maja-Liisa Odelius
Mottaget: 2021-02-22 15:38:16
Vidarebefordrat från kommunmailen (Maja-Liisa).

Orust kommun
Administrativa Enheten
473 80 HENÅN
telefon 0304 33 40 00
e-post: kommun@orust.se
www.orust.se
Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2021 14:40
Till: kommun@ale.se; kommunstyrelsen@alingsas.se; kommun@essunga.se; kommun@grastorp.se;
utbildningsforvaltningen@educ.goteborg.se; kommun@kungalv.se; kommun@lerum.se;
kommunen@lillaedet.se; Orust kommun; kundcenter@partille.se; kommun@stenungsund.se;
kommun@tjorn.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; barnutbildning@uddevalla.se;
kommun@vanersborg.se
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss 2021:719 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, Thorengruppen AB

Remiss från Skolinspektionen
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun fr.o.m. läsåret
2022/2023.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet ABs befintliga godkännande på den
befintliga enheten i Ale. I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare
gymnasieprogram.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan
utan bilagor bifogas.
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal
verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. Under maj 2021
kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start
av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund
ni har samverkansavtal med.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra
bör kommunen även bifoga följande:
1.
2.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2021-2026).
En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som
idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete
samt fritid och hälsa, vård- och omsorgsprogrammet med inriktningen inriktningar saknas, bygg
och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad samt måleri, el- och
energiprogrammet med inriktningen elteknik, försäljning- och serviceprogrammet med
inriktningen , industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik och fordons- och
transportprogrammet med inriktningarna personbil, lastbil och mobila maskiner samt transport
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se
ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2021/2022
samt om möjligt läsåret 2022/2023.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
Vänligen ange ansökans dnr SI 2021:719 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

_________________________________________
Sandra Adawi
Utredare
Tillståndsenheten

Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022
Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Ale kommun
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB
Organisationsnummer/personnummer
556762‐8176
Organisationsform
Aktiebolag
Skolenhetens namn
Lärlingsgymnasiet Ale

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

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Organisationsform

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer

556762‐8176

Utdelningsadress

Nygatan 25

Postnummer

903 29

Ort

Umeå

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

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.

Om detta är fallet, redogör utförligt för
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.
‐

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

Christina Rosenqvist

E‐postadress

christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet

0730‐251546

Mobil

0730‐251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn

Lärlingsgymnasiet Ale

Skolenhetens adress

Rödjans väg 7

Postnummer

449 34

Ort

Nödinge

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

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.
93221031

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (Lärlingsgymnasiet Ale)
Det nya namnet anges här.
Yrkesgymnasiet Ale

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

Bygg och anläggningsprogrammet
Husbyggnad
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

19

15

19

Nationellt program

Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning

Måleri
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

10

11

8

Nationellt program

El‐ och energiprogrammet

Inriktning

Totalt
53

Totalt
29

Elteknik
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

7

7

7

Nationellt program

Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning

Fritid och hälsa

Totalt
21

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

15

8

12

Nationellt program

Försäljning‐ och serviceprogrammet

Inriktning

Totalt
35

Inriktningar saknas
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

18

13

14

Nationellt program

Industritekniska programmet

Inriktning

Totalt
45

Svetsteknik
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

2

3

2

Nationellt program

Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning

Totalt
7

Personbil
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

26

17

10

Nationellt program

Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning

Totalt
53

Transport
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

7

5

5

Nationellt program

Fordons‐ och transportprogrammet

Totalt
17

Inriktning
Läsår 1

Åk 1

Åk 2

Åk 3

6

3

6

Totalt
15

Infoga program

Totalt antal elever vid skolenheten

275

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.
Lokalen där skolan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den omfattning ansökan
innebär. Skolans ekonomi kommer påverkas positivt då skolan idag har ledig kapacitet att ta emot fler elever
och samtidigt har alla grundfunktioner som en verksamheten kräver redan på plats. Denna kommer dock att
utökas i den omfattning det behövs för att tillgodose utökningens behov men kommer ändå innebära ett
positivt resultat för ekonomin.
Antalet lärartjänster kommer utökas då detta är nya program som kräver mer personal med
rätt utbildning. Utökningen kommer motsvara den lärartäthet som anges under punkt 5 och i enlighet med
det antal elever vi sökt utökning för. Även elevhälsan kommer utökas som ett exempel för att uppfylla de
ytterligare behov som utökningen innebär.
I övrigt kommer utökningen innebära positiva effekter på skolans pedagogiska koncept då programmen vi
söker är ett bra komplement till de befintliga programmen på skolan.

1.11 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
Thorengruppen AB 556613‐9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 556762‐8176.
Thorengruppen ansöker här om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga godkännande på den befintliga
enheten i Ale. De godkännanden som Thorengruppen vill överta är beslut med diarienummer: 37‐
2010:2917 32‐2009:1093 samt 32‐2014:741
Samtidigt vill Thorengruppen utöka med i den här ansökan sökta programutökning som då vid
godkännandet av överflyttning ska tillhöra Thorengruppen från den överflyttade skolan
Lärlingsgymnasiet som då bytt namn till Yrkesgymnasiet.

1.12 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.
Överlåtelsen vill vi ska gälla så snart som möjligt Skolinspektionen kan ta beslut om detta.
Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan.
LG Ale överflyttning tillstånd till TG

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser
Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.

Nationellt program
Inriktning

Barn‐ och fritidsprogrammet
Pedagogiskt och socialt arbete
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt
6

Läsår 1

6

Läsår 2

6

6

Läsår 3

6

6

6

18

Fullt utbyggd
verksamhet

6

6

6

18

Nationellt program

Vård‐ och omsorgsprogrammet

Åk 3

Totalt
6

Inriktning

12

Inriktningar saknas
Åk 1

Åk 2

Läsår 1

6

Läsår 2

6

6

Läsår 3

6

6

6

18

Fullt utbyggd
verksamhet

6

6

6

18

Åk 1
12

Åk 2
12

Åk 3
12

Totalt
36

12

Infoga program

Fullt utbyggd
verksamhet

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

2024

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

program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett stort
antal. Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar,
började arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under senhösten 2020. Planen för nya
ansökningar kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess kommit, vilka ko
m i slutet på september 2020. För att Origo Group ska klara av att leverera elevprognoser som beställts
så kommer Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med elevprognoserna/
rapporterna i efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som tidigare gjorts oc
h överenskommet med Skolinspektionen. Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari
och senast mars månad 2021, och kompletteras till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att
Origo Group måste hinna med projektplanering, datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskr
ivning och det bedömer de inte kan levereras under så kort tidsrymd. Under oktober 2020 lades planen
för nya undersökningar. Data‐insamling kommer att pågå november‐januari/februari. Data ska sedan
sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas in så skyndsamt som
möjligt till Skolinspektionen. Thorengruppen har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen,
som meddelat att vi bör ange skälet och när vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan.
Vid frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis
Zgela denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918.
Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast marsEle
vprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen. De tillfrågade har i
undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola, de har också informerats om
att Lärlingsgymnasiet som skolan heter före förvärvet kommer i framöver heta Yrkesgymnasiet så de är väl
medvetna om vilken skola de får frågor om. I rapporten framgår
också när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade per program och
inriktning. Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten.
Lägg till bilaga

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Ansökan här omfattar nya program till skolan därför har en ny intresseundersökning gjort gällande
intresset för dessa program i målgrupp som inte går i skolan utan målgrupp som ska söka till gymnasiet
inom kort. Ingen intresseundersökning har därför gjorts bland befintliga elever. Ansökan omfattar inget
gällande befintliga elever utan en utökning samt en överflyttning av befintliga tillstånd för
Lärlingsgymnasiet till Thorengruppen.
Information till vårdnadshavare angående Thorengruppens förvärv av Lärlingsgymnasiet har getts via
utskick både till elever och deras vårdnadshavare samt alla de APL‐platser som är kopplade till skolan.
Skolans elever, vårdnadshavare, APL‐platser samt övriga myndigheter som har kontakt med skolan i
någon form har fått information om att Thorengruppen har förvärvat Lärlingsgymnasiet och att det
kommer ligga under affärsområdet Yrkesgymnasiet.
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 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.
Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av Skolverket.
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och
varaktighet. Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen.
Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 12 elever år 1, därefter ytterligare 12 per år, år 2 och 3.
Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 36 elever.
Budgeten innehåller inte alla poster då en vanlig utökning (för befintlig skola) innebär att många
resurser och grundfunktioner finns på plats fullt utbyggt. T ex ryms utökningen inom befintliga lokaler,
även med befintlig rektor, möbler och specialsalar.

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.
Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs senaste årsredovisning är bilagd. Dock är då tanken att Lärlingsgymnasiets
tillstånd ska flyttas över till Thorengruppen AB och Yrkesgymnasiet.
Lägg till bilaga

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser
bidragsbeloppen för 2020. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna
rapporterat in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen i fråga som finns i kommunen.
Om programmet har saknats i kommunen har riksprislistan använts.

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

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

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

Läsår 2

Läsår 3

Antal elever

12

24

36

Antal lärare

1.08

2.16

3.24

Likviditetsbudget läsår 1
Inbetalningar
Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Resultatbudget
Läsår 1

Intäkter

Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

1304382

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1304382

2608764

3913146

1304382

2608764

3913146

572400

1144800

1717200

Lån

Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott
Finansiering med egna
medel
Annan finansiering
Övriga inbetalningar
Summa inbetalningar

1304382

Summa intäkter

Utbetalningar

Kostnader

Personal

Personal

Skolledning

Skolledning

Lärare
gymnasieskola

Lärare
gymnasieskola

572400

Övrig personal

Övrig personal

Administration

25000

Administration

25000

37500

50000

Rekrytering

20000

Rekrytering

20000

20000

20000

Fortbildning

8586

Fortbildning

8586

17172

25758

70000

140000

210000

40000

60000

65100

130200

195300

Lokaler/Utrustning

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad
Kostnader för
speciallokaler

Lokalkostnad
70000

Kostnader för
speciallokaler

20000

Kontorsutrustning/ 20000
förbruknings‐
inventarier

Möbler
Kontorsutrustning/
förbruknings‐
inventarier
Telefon, kopiator mm
Läromedel

Läromedel

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

65100

Datorer

20400

Övrigt

Övrigt

Info och annonsering
Elevhälsa

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

Info och
annonsering
57240

Elevhälsa

57240

114480

171720

Skolmåltider

84000

Skolmåltider

84000

168000

252000

Försäkringar

1200

Försäkringar

1200

2400

3600

Studie‐ och
yrkesvägledning

12720

Studie‐ och
yrkesvägledning

12720

25440

38160

APL‐handledning

6000

APL‐handledning

6000

12000

18000

Övriga utbetalningar 8400

Övriga kostnader

8400

16800

25200

20400

40800

61200

Finansiella poster
Räntor
Amorteringar

Finansiella poster
Räntor
Avskrivningar
Möbler
Datorer

Telefon, kopiator
mm
Summa utbetalningar

971046

Summa kostnader

971046

1909592

2848138

Över/underskott

333336

Vinst/förlust

333336

699172

1065008

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

4. Lokaler
4.1 Lokaler
Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.
Skolan har redan idag färdiga lokaler och ledig kapacitet för de tilltänkta utökningarna. Programmen som
söks ställer inga större krav på speciallokaler utan är mer en fråga om utökat utbildningsmaterial. Ett
metodrum kommer iordningställas för vård och omsorgsprogrammet.

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.
Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen
Idrott och hälsa
Inom Yrkesgymnasiet bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på
olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana,
bowlinghall osv. I genomsnitt räknar vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km.
Den ordinarie idrottshallen som kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet
är beräknat på alla anläggningar som hyrs såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i
god tid med planering så att eleverna tydligt ser när och var de har sin idrott och hälsa förlagd.
Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika studiebesök som berör delar
i kursen för idrott och hälsa. Alla våra befintliga skolor idag har avtal med anläggningar.
Naturvetenskapliga ämnen
Ej aktuellt för den sökta utökningen.
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Det finns redan idag lämpliga lokaler för de sökta yrkesprogrammen i skolan som är fullt utbyggd. Bland
annat kommer ett metodrum iordningställas för vård och omsorgspragrammet.
Yrkesgymnasiet har utförliga program på hur lokaler och utrustning ska se ut för de sökta programmen då vi
bedriver dessa på andra orter i Sverige. Även utrustning/utbildningsmaterial adekvat för utbildningen
kommer köpas in. Listor finns vid efterfrågan.

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

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt

utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).

Utökning
Läsår 1
Antal
personer
2

Läsår 2

Antal
heltids‐
tjänster
1.08

Antal
personer
3

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster

Antal
heltids‐
tjänster
2.16

4

3.24

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

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
4

3.24

11.11111111111111
11.11111111111111
11.11111111111111
11.11111111111111

Hela skolenheten
Läsår 1
Antal
personer
29

Antal
heltids‐
tjänster
25.83

Läsår 2
Antal
personer
31

Antal
heltids‐
tjänster
26.91

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
32

27.99

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
32

27.99

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det göller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i de programspecifika ämnena. Tjänster i övriga
ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer utökas i enlighet med
behovet som följt av ökat elevintag. Förutom detta har skolan utökat elevhälsan för utökningen. Ovan
redogörelse är utökningen inkl nuvarande elevantal. För att förtydliga "antal
personer" för utökningen när det står ett visst antal personer på totala procent i
tjänst så är det i realiteten alltid svårt att veta innan hur man hittar lärare med vilka behörigheter och
kombinationer. Det kan alltså våra 2‐
3 nya personer på nya tjänster och en del befintliga som får utökande
tjänster. Dock måste vi fylla i denna ruta i ansökan, men ovan är ett antagande. Till själva utökningen år 1
behöver vi dock anställa 2 yrkeslärare, samt utöka befintliga lärares tjänster som har eleverna i
gymnasiegemensamma ämnen.

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

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning
6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.
Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.
Årskurs 1

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

Inriktning

Veckor

Barn‐ och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

60

Vård‐ och omsorgsprogrammet

Inriktningar saknas

60

Infoga program

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.
Thorengruppen arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra och säkerställa det
arbetsplatsförlagda lärandet:
* Ett lokalt programråd skapas var som till huvuduppgift har att kvalitetssäkra det
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser
*Handledarutbildning *Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationen i fråga om innehåll och
upplägg av det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller

uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet.
Yrkesgymnasiet ansvarar både för anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐
platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen.
Inom Yrkesgymnasiet arbetar vi allmänt efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐
platser, detta gäller även utökningar av program på befintliga orter:
1. Kontakter med yrkesnämnder och branschen
2. Större nationella företag som vi har samarbete med uppvaktas på orten där vi söker utökningen
3. De företag vi sedan tidigare samarbetet med inom vuxenutbildning/ arbetsmarknadsutbildning kontaktas
för att stämma av intresse gällande APL.
4. Informationsutskick till företag inom respektive utbildningsområde
5. Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde 6. Besök hos utvalda
företag/företag som visat intresse inom respektive utbildningsområde. Thorengruppens skolor jobbar
systematiskt med kvalitetssäkring av APL‐platser. Varje skola har en APL‐
samordnare som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former. Både att se till atttill
gången på APL‐
platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer allmän nivå så att det arbetet
fungerar på skolan. Denna person samarbetar också tätt med yrkeslärarna. När det gäller utökningar av
program så har de befintliga skolorna redan APL‐
samordnare anställda som under hösten läsåret innan programutökningen eventuellt startar
arbetar med att ta fram avtal på APL‐
platser på de program utökningen gäller. ThorenGruppen har också redan i ansökningsläget sett till att
varje skolas rektor eller APL‐samordnare har varit kontakt med de branschorganisationer som motsvarar de
program/utökningar som sökts. Skolor som är branschcertifierade av tex vård‐ och omsorgscollege
säkerställer också sina APL platser genom denna certifiering. Certifiering söks på alla skolor inom de
yrkeskategorier det finns.

6.4 Lokalt programråd
Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan
mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.
Thorengruppen har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har nödvändiga
kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt formulär
där exempelvis frågorna är följande: Yrkesgymnasiets lärlingsmodell * Härmed intygas att ovanstående
handledare förstår yrkesgymnasiets lärlingsmodell och vad detta innebär. Mer än 50 % av kurserna läses
ute på ett företag tillsammans med handledare. o Ja, jag/vi förstår lärlingsmodellen o Nej, jag önskar mer
information o Ja, men jag önskar mer information
Pedagogiskt ansvar* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår den pedagogiska betydelsen av h
andledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att vara insatt i vilka mål som eleven ska uppfylla på
APLplatsen samt att hjälpa eleven att reflektera över sitt lärande och att finnas behjälplig för yrkesläraren g
ällande betygssättning. o Ja, jag/vi förstår det pedagogiska ansvaret o Nej, jag/vi önskar mer information o
Ja, men jag/vi önskar mer information
Handledningens fem steg* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår handledningens fem steg oc
h vad dessa innebär.
Förberedelse, Lär känna din lärling, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt aktivitet o Ja, jag/vi
förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi
önskar mer information. I samma formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes
kompetens för uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att
handleda lärlingar. Skolan granskar varje handledares kompetens, vid osäkerhet tar skolan kontakt med
handledare och ett eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en
handledarutbildning för att få nödvändig kunskap om rollen som handledare.
Bifogat under avsnittet för "skicka in" ser ni vårt intyg från skolverket där vår handledarutbildning blivit
godkänd. Antingen så går företagen vår godkända plus skolverkets handledarintroduktion eller bara
skolverkets digitala. Alla skolor väljer dock att ha en fördjupning av egen och det är den som skolverkets
beslut grundar sig på.
Önskas mer dokumentering kring upplägg och stödmaterial kring handledarutbildningen så finns det att
tillgå. Intyget från Skolverket är bifogat under avsnittet "skicka in".

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.
Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett
rättssäkert betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås på under den arbetsförlagda ut
bildningen.
För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och
utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med
yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom
kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att
eleverna fyller i loggböckerna kan skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor, det här innebär äv
en att loggböckerna tar olika former beroende på ämne och yrkesprogrammets olika förutsättningar.
På Thorengruppens intranät under fliken APLutveckling har alla skolor sin egen sida. Där finns allt som
används idag från APL statusfiler till blanketter och loggarna som lärarna skriver vid varje besök.
En loggbok kan bestå av text, bild, ljud ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det
yrkeslärarna att säkerställa att de får tillgång till den information som krävs för att bedöma elevers insats mel

lan besöken. Vi som huvudman säkerställer detta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar och tydlig
a förfaranden då rektorerna anställer nya yrkeslärare. Vi har förutom detta också tjänster som
bygger på och tillåter att lärarna skall besöka sina elevers APL platser samt att tid finns för dokumentation s
åväl före, under och efter besöket. Rektors uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp attsåv
äl besök sker som att relevant innehåll diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök
tillsammans med yrkeslärarna och utför därmed på systematisk basis också stickprovskontroller av
loggböckerna. Yrkesgymnasiet använder sin lärplattform Progress, ett digitalt och tydligt stöd till allt vad
som berör elevernas APL så som närvaro, moment ute och inne på skolan, bedömningsmatriser av
moment som handledaren utför osv. Hela vår APL pärm är genom detta digitaliserad vilket underlättar och ök
ar rättssäkerheten för samtliga elever. Progress
är tillgänglig för både läraren, eleverna och föräldrarna så att de ständigt kan se elevens progression. I
Progress kan vi som huvudman också följa och dra ut relevant information skola för skola eller för
verksamheten som helhet. Ansvarig för betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder ha
n handledaren och de metoder som vi beskrivit ovan. Eleverna informeras om det centrala innehållet
vid ett flertal tillfällen, man går igenom dessa vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i
sitt kontrakt. Eleven, läraren och handledaren diskuterar vilket innehåll som företaget kan erbjuda under de
n nästkommande perioden med vårt kontrakt som utgångspunkt. Kursmoment inom APL utgörs av
kursmål inom karaktärsämnen.
Betygssättningen inom APL sker genom en skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig
lärare som utgått från kursplanens mål och krav. Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet
och fyller i detta i bedömningsmatrisen. Matrisen fylls på med information allteftersom eleven utvecklar
sina färdigheter. Kontinuerligt under elevens APL diskuteras betygsmatriser mellan lärare, handledare och ele
v.
Betyget som eleven erhåller för respektive moment baseras således på en kombination av betygsmatriser och
kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev där kursmål och arbetsinsats diskuteras. Läraren
genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök, i genomsnitt var tionde APL‐dag.
Det är alltid läraren som sätter betygen i kurserna enligt författningen. Betygsmatriser samt beskrivning i utbi
ldningskontraktet mellan företag, elev och skola gör att handledare, elev och lärare alltid har en
gemensam förståelse för vilka kursmål som eleven ska nå varje APL‐vecka.
Kontrakten är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål som genomförs på skolan
respektive på företaget inom samtliga program. Exempel på utbildningskontrakt är bilagt i 6.7.

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

7. Övrigt
7.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef Lärande
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun, Dnr SI 2021:718
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet
Munkedal i Munkedals kommun. Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det
finns en efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom
sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i
Munkedals kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga
godkännande på den befintliga enheten i Munkedal. I dagsläget erbjuds följande
gymnasieprogram på enheten: Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna
husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet med inriktning elteknik,
Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik, Försäljning- och
serviceprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil.
I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med
ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna
pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa, Vård- och omsorgsprogrammet
samt den ytterligare inriktningen plåtslageri inom Bygg- och anläggningsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 200
platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft
riksintag men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen
egen gymnasieskola inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats
inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom
Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning.
Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund.
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Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement
för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de
utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till
exempel Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i
regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i
våra grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av
gymnasieelever. Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar
och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på
bristen på utbildade lärare. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en
efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta
program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Ämne: VB: Remiss dnr 2021:718
Från: Orust kommun
Till: Maja-Liisa Odelius
Mottaget: 2021-02-22 15:38:37

Orust kommun
Administrativa Enheten
473 80 HENÅN
telefon 0304 33 40 00
e-post: kommun@orust.se
www.orust.se
Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2021 14:43
Till: munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@bengtsfors.se; kommunstyrelsen@dalsed.se;
kommun@fargelanda.se; registrator@lysekil.se; Orust kommun; info@sotenas.se;
kommun@stromstad.se; ks.diarium@tanum.se; trollhattans.stad@trollhattan.se;
barnutbildning@uddevalla.se; kommun@vanersborg.se; kommun@amal.se
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss dnr 2021:718

Remiss från Skolinspektionen
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun fr.o.m.
läsåret 2022/2023.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet ABs befintliga godkännande på den
befintliga enheten i Munkedal. I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare
gymnasieprogram.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan
utan bilagor bifogas.
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal
verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. Under maj 2021
kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start

av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund
ni har samverkansavtal med.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra
bör kommunen även bifoga följande:
1.
2.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2021-2026).
En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som
idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete
samt fritid och hälsa, bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna plåtslageri,
husbyggnad samt måleri, vård- och omsorgsprogrammet, el- och energiprogrammet med
inriktningen elteknik, fordons- och transportprogrammet med inriktningen personbil, försäljningoch serviceprogrammet och industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se
ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2021/2022
samt om möjligt läsåret 2022/2023.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
Vänligen ange ansökans dnr SI 2021:718 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

_________________________________________
Sandra Adawi
Utredare
Tillståndsenheten

Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022
Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Munkedals kommun
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB
Organisationsnummer/personnummer
556762‐8176
Organisationsform
Aktiebolag
Skolenhetens namn
Lärlingsgymnasiet Munkedal

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

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Organisationsform

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer

556762‐8176

Utdelningsadress

Nygatan 25

Postnummer

903 29

Ort

Umeå

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

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.

Om detta är fallet, redogör utförligt för
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.
‐

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

Christina Rosenqvist

E‐postadress

christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet

0730‐251546

Mobil

0730‐251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn

Lärlingsgymnasiet Munkedal

Skolenhetens adress

Stationsvägen 24

Postnummer

455 31

Ort

Munkedal

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

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.
15100079

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (Lärlingsgymnasiet Munkedal)
Det nya namnet anges här.
Yrkesgymnasiet Munkedal

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

Bygg och anläggningsprogrammet
Husbyggnad
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

7

1

2

Nationellt program

Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning

Måleri
Åk 1

Åk 2

Läsår 1

4

Nationellt program

El‐ och energiprogrammet

Inriktning

Totalt
10

Åk 3

Totalt
4

Åk 3

Totalt
5

Elteknik
Åk 1

Åk 2

Läsår 1

4

Nationellt program

Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning

Personbil

1

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

46

33

15

Nationellt program

Försäljning‐ och serviceprogrammet

Inriktning

Totalt
94

Inriktningar saknas
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Läsår 1

4

5

5

Nationellt program

Industritekniska programmet

Inriktning

Totalt
14

Svetsteknik

Läsår 1

Åk 1

Åk 2

Åk 3

1

1

1

Totalt
3

Infoga program

Totalt antal elever vid skolenheten

130

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.
Lokalen där skolan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den omfattning ansökan
innebär. Skolans ekonomi kommer påverkas positivt då skolan idag har ledig kapacitet att ta emot fler elever
och samtidigt har alla grundfunktioner som en verksamheten kräver redan på plats. Denna kommer dock att
utökas i den omfattning det behövs för att tillgodose utökningens behov men kommer ändå innebära ett
positivt resultat för ekonomin.
Antalet lärartjänster kommer utökas då detta är nya program som kräver mer personal med
rätt utbildning. Utökningen kommer motsvara den lärartäthet som anges under punkt 5 och i enlighet med
det antal elever vi sökt utökning för. Även elevhälsan kommer utökas som ett exempel för att uppfylla de
ytterligare behov som utökningen innebär.
I övrigt kommer utökningen innebära positiva effekter på skolans pedagogiska koncept då programmen vi
söker är ett bra komplement till de befintliga programmen på skolan.

1.11 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
Thorengruppen AB 556613‐9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 556762‐8176.
Thorengruppen ansöker här om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga godkännande på den befintliga
enheten i Munkedal. De godkännanden som Thorengruppen vill överta är beslut med diarienummer: 37‐
2010:2920 samt 44‐2007:1031
Samtidigt vill Thorengruppen utöka med i den här ansökan sökta programutökning som då vid
godkännandet av överflyttning ska tillhöra Thorengruppen från den överflyttade skolan
Lärlingsgymnasiet som då bytt namn till Yrkesgymnasiet.

1.12 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.
Överlåtelsen vill vi ska gälla så snart som möjligt Skolinspektionen kan ta beslut om detta.
Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan.
LG Munkedal överflyttning tillstånd till TG

2. Sökta program, elevantal och elevprognos

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

Nationellt program
Inriktning

Barn‐ och fritidsprogrammet
Pedagogiskt och socialt arbete
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt
6

Läsår 1

6

Läsår 2

6

6

Läsår 3

6

6

6

18

Fullt utbyggd
verksamhet

6

6

6

18

Nationellt program

Barn‐ och fritidsprogrammet

Åk 3

Totalt
6

Inriktning

12

Fritid och hälsa
Åk 1

Åk 2

Läsår 1

6

Läsår 2

6

6

Läsår 3

6

6

6

18

Fullt utbyggd
verksamhet

6

6

6

18

Nationellt program

Bygg och anläggningsprogrammet

Åk 3

Totalt
6

Inriktning

12

Plåtslageri
Åk 1

Åk 2

Läsår 1

6

Läsår 2

6

6

Läsår 3

6

6

6

18

Fullt utbyggd
verksamhet

6

6

6

18

Nationellt program

Vård‐ och omsorgsprogrammet

Åk 3

Totalt
6

Inriktning

12

Inriktningar saknas
Åk 1

Åk 2

Läsår 1

6

Läsår 2

6

6

Läsår 3

6

6

6

18

Fullt utbyggd
verksamhet

6

6

6

18

Åk 1
24

Åk 2
24

Åk 3
24

Totalt
72

12

Infoga program

Fullt utbyggd
verksamhet

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

2024

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

om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett stort
antal. Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar,
började arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under senhösten 2020. Planen för nya
ansökningar kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess kommit, vilka ko
m i slutet på september 2020. För att Origo Group ska klara av att leverera elevprognoser som beställts
så kommer Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med elevprognoserna/
rapporterna i efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som tidigare gjorts oc
h överenskommet med Skolinspektionen. Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari
och senast mars månad 2021, och kompletteras till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att
Origo Group måste hinna med projektplanering, datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskr
ivning och det bedömer de inte kan levereras under så kort tidsrymd. Under oktober 2020 lades planen
för nya undersökningar. Data‐insamling kommer att pågå november‐januari/februari. Data ska sedan
sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas in så skyndsamt som
möjligt till Skolinspektionen. Thorengruppen har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen,
som meddelat att vi bör ange skälet och när vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan.
Vid frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis
Zgela denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918.
Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast marsEle
vprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen. De tillfrågade har i
undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola, de har också informerats om
att Lärlingsgymnasiet som skolan heter före förvärvet kommer i framöver heta Yrkesgymnasiet så de är väl
medvetna om vilken skola de får frågor om. I rapporten framgår
också när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade per program och
inriktning. Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten.
Lägg till bilaga

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Ansökan här omfattar nya program till skolan därför har en ny intresseundersökning gjort gällande
intresset för dessa program i målgrupp som inte går i skolan utan målgrupp som ska söka till gymnasiet
inom kort. Ingen intresseundersökning har därför gjorts bland befintliga elever. Ansökan omfattar inget
gällande befintliga elever utan en utökning samt en överflyttning av befintliga tillstånd för
Lärlingsgymnasiet till Thorengruppen.
Information till vårdnadshavare angående Thorengruppens förvärv av Lärlingsgymnasiet har getts via
utskick både till elever och deras vårdnadshavare samt alla de APL‐platser som är kopplade till skolan.
Skolans elever, vårdnadshavare, APL‐platser samt övriga myndigheter som har kontakt med skolan i
någon form har fått information om att Thorengruppen har förvärvat Lärlingsgymnasiet och att det
kommer ligga under affärsområdet Yrkesgymnasiet.
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 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.
Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av Skolverket.
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och
varaktighet. Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen.
Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 24 elever år 1, därefter ytterligare 24 per år, år 2 och 3.
Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 72 elever.

Budgeten innehåller inte alla poster då en vanlig utökning (för befintlig skola) innebär att många
resurser och grundfunktioner finns på plats fullt utbyggt. T ex ryms utökningen inom befintliga lokaler,
även med befintlig rektor, möbler och specialsalar.

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.
Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs senaste årsredovisning är bilagd. Dock är då tanken att Lärlingsgymnasiets
tillstånd ska flyttas över till Thorengruppen AB och Yrkesgymnasiet.
Lägg till bilaga

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser
bidragsbeloppen för 2020. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna
rapporterat in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen i fråga som finns i kommunen.
Om programmet har saknats i kommunen har riksprislistan använts. I fallet med Munkedal har vi använt
riksprislistan då de inte har egen skolpeng.

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..
Lägg till bilaga

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte

omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

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

Läsår 2

Läsår 3

Antal elever

24

48

72

Antal lärare

2.16

4.32

6.48

Likviditetsbudget läsår 1
Inbetalningar
Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Resultatbudget
Läsår 1

Intäkter

Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

2620800

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

2620800

5241600

7862400

2620800

5241600

7862400

1144800

2289600

3434400

Lån

Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott
Finansiering med egna
medel
Annan finansiering
Övriga inbetalningar
Summa inbetalningar

2620800

Summa intäkter

Utbetalningar

Kostnader

Personal

Personal

Skolledning
Lärare
gymnasieskola

Skolledning
1144800

Övrig personal

Lärare
gymnasieskola
Övrig personal

Administration

40000

Administration

40000

60000

80000

Rekrytering

30000

Rekrytering

30000

30000

30000

Fortbildning

17172

Fortbildning

17172

34344

51516

150000

300000

450000

60000

90000

130200

260400

390600

Lokaler/Utrustning

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad
Kostnader för
speciallokaler

Lokalkostnad
150000

Kostnader för
speciallokaler

30000

Kontorsutrustning/ 30000
förbruknings‐
inventarier

Möbler
Kontorsutrustning/
förbruknings‐
inventarier
Telefon, kopiator mm
Läromedel

Läromedel

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

130200

Datorer

40800

Övrigt

Övrigt

Info och annonsering
Elevhälsa
Skolmåltider

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

Info och
annonsering
114480

Elevhälsa

114480

228960

343440

168000

Skolmåltider

168000

336000

504000

Försäkringar

2400

Försäkringar

2400

4800

7200

Studie‐ och
yrkesvägledning

25440

Studie‐ och
yrkesvägledning

25440

50880

76320

APL‐handledning

12000

APL‐handledning

12000

24000

36000

Övriga utbetalningar 16800

Övriga kostnader

16800

33600

50400

Finansiella poster
Räntor

Finansiella poster
Räntor

Amorteringar

Avskrivningar
Möbler
Datorer

40800

81600

122400

Telefon, kopiator
mm
Summa utbetalningar

1922092

Summa kostnader

1922092

3794184

5666276

Över/underskott

698708

Vinst/förlust

698708

1447416

2196124

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

4. Lokaler
4.1 Lokaler
Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.
Skolan har redan idag färdiga lokaler och ledig kapacitet för de tilltänkta utökningarna. Programmen som
söks kommer få speciallokaler samt utökat utbildningsmaterial. Ett metodrum kommer iordningställas för
vård och omsorgsprogrammet. Samt praktiklokal för plåtslageri.

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.
Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen
Idrott och hälsa
Inom Yrkesgymnasiet bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på
olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana,
bowlinghall osv. I genomsnitt räknar vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km.
Den ordinarie idrottshallen som kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet
är beräknat på alla anläggningar som hyrs såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i
god tid med planering så att eleverna tydligt ser när och var de har sin idrott och hälsa förlagd.
Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika studiebesök som berör delar
i kursen för idrott och hälsa. Alla våra befintliga skolor idag har avtal med anläggningar.
Naturvetenskapliga ämnen
Ej aktuellt för den sökta utökningen.
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Det finns redan idag lämpliga lokaler för de sökta yrkesprogrammen i skolan som är fullt utbyggd. Bland
annat kommer ett metodrum iordningställas för vård och omsorgspragrammet samt praktiklokal för
plåtslageri.
Yrkesgymnasiet har utförliga program på hur lokaler och utrustning ska se ut för de sökta programmen då vi
bedriver dessa på andra orter i Sverige. Även utrustning/utbildningsmaterial adekvat för utbildningen
kommer köpas in. Listor finns vid efterfrågan.

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

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

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

Utökning
Läsår 1
Antal
personer
3

Läsår 2

Antal
heltids‐
tjänster
2.16

Antal
personer
6

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster

Antal
heltids‐
tjänster
4.32

8

6.48

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

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
8

6.48

11.11111111111111
11.11111111111111
11.11111111111111
11.11111111111111

Hela skolenheten
Läsår 1
Antal
personer
17

Antal
heltids‐
tjänster
13.86

Läsår 2
Antal
personer
19

Antal
heltids‐
tjänster
16.02

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
21

18.18

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
21

18.18

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det göller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i de programspecifika ämnena. Tjänster i övriga
ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer utökas i enlighet med
behovet som följt av ökat elevintag. Förutom detta har skolan utökat elevhälsan för utökningen. Ovan
redogörelse är utökningen inkl nuvarande elevantal. För att förtydliga "antal
personer" för utökningen när det står ett visst antal personer på totala procent i
tjänst så är det i realiteten alltid svårt att veta innan hur man hittar lärare med vilka behörigheter och
kombinationer. Det kan alltså våra 2‐
3 nya personer på nya tjänster och en del befintliga som får utökande
tjänster. Dock måste vi fylla i denna ruta i ansökan, men ovan är ett antagande. Till själva utökningen år 1
behöver vi dock anställa 2‐3 yrkeslärare, samt utöka befintliga lärares tjänster som har eleverna i
gymnasiegemensamma ämnen.

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

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning
6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.
Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.
Årskurs 1

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

Inriktning

Veckor

Barn‐ och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

60

Barn‐ och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

60

Bygg och anläggningsprogrammet

Plåtslageri

60

Vård‐ och omsorgsprogrammet

Inriktningar saknas

60

Infoga program

6.3 Säkerställande av APL‐platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.
Thorengruppen arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra och säkerställa det
arbetsplatsförlagda lärandet:
* Ett lokalt programråd skapas var som till huvuduppgift har att kvalitetssäkra det
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser
*Handledarutbildning *Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationen i fråga om innehåll och
upplägg av det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller
uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet.
Yrkesgymnasiet ansvarar både för anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐
platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen.
Inom Yrkesgymnasiet arbetar vi allmänt efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐
platser, detta gäller även utökningar av program på befintliga orter:
1. Kontakter med yrkesnämnder och branschen
2. Större nationella företag som vi har samarbete med uppvaktas på orten där vi söker utökningen
3. De företag vi sedan tidigare samarbetet med inom vuxenutbildning/ arbetsmarknadsutbildning kontaktas
för att stämma av intresse gällande APL.
4. Informationsutskick till företag inom respektive utbildningsområde
5. Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde 6. Besök hos utvalda
företag/företag som visat intresse inom respektive utbildningsområde. Thorengruppens skolor jobbar
systematiskt med kvalitetssäkring av APL‐platser. Varje skola har en APL‐
samordnare som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former. Både att se till atttill
gången på APL‐
platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer allmän nivå så att det arbetet
fungerar på skolan. Denna person samarbetar också tätt med yrkeslärarna. När det gäller utökningar av
program så har de befintliga skolorna redan APL‐
samordnare anställda som under hösten läsåret innan programutökningen eventuellt startar
arbetar med att ta fram avtal på APL‐
platser på de program utökningen gäller. ThorenGruppen har också redan i ansökningsläget sett till att
varje skolas rektor eller APL‐samordnare har varit kontakt med de branschorganisationer som motsvarar de
program/utökningar som sökts. Skolor som är branschcertifierade av tex vård‐ och omsorgscollege
säkerställer också sina APL platser genom denna certifiering. Certifiering söks på alla skolor inom de
yrkeskategorier det finns.

6.4 Lokalt programråd
Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan
mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.
Thorengruppen har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har nödvändiga
kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt formulär
där exempelvis frågorna är följande: Yrkesgymnasiets lärlingsmodell * Härmed intygas att ovanstående
handledare förstår yrkesgymnasiets lärlingsmodell och vad detta innebär. Mer än 50 % av kurserna läses
ute på ett företag tillsammans med handledare. o Ja, jag/vi förstår lärlingsmodellen o Nej, jag önskar mer
information o Ja, men jag önskar mer information
Pedagogiskt ansvar* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår den pedagogiska betydelsen av h
andledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att vara insatt i vilka mål som eleven ska uppfylla på
APLplatsen samt att hjälpa eleven att reflektera över sitt lärande och att finnas behjälplig för yrkesläraren g
ällande betygssättning. o Ja, jag/vi förstår det pedagogiska ansvaret o Nej, jag/vi önskar mer information o
Ja, men jag/vi önskar mer information
Handledningens fem steg* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår handledningens fem steg oc
h vad dessa innebär.
Förberedelse, Lär känna din lärling, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt aktivitet o Ja, jag/vi
förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi
önskar mer information. I samma formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes
kompetens för uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att
handleda lärlingar. Skolan granskar varje handledares kompetens, vid osäkerhet tar skolan kontakt med
handledare och ett eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en
handledarutbildning för att få nödvändig kunskap om rollen som handledare.
Bifogat under avsnittet för "skicka in" ser ni vårt intyg från skolverket där vår handledarutbildning blivit
godkänd. Antingen så går företagen vår godkända plus skolverkets handledarintroduktion eller bara
skolverkets digitala. Alla skolor väljer dock att ha en fördjupning av egen och det är den som skolverkets
beslut grundar sig på.
Önskas mer dokumentering kring upplägg och stödmaterial kring handledarutbildningen så finns det att
tillgå. Intyget från Skolverket är bifogat under avsnittet "skicka in".

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.
Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett
rättssäkert betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås på under den arbetsförlagda ut
bildningen.
För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och
utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med
yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom

kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att
eleverna fyller i loggböckerna kan skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor, det här innebär äv
en att loggböckerna tar olika former beroende på ämne och yrkesprogrammets olika förutsättningar.
På Thorengruppens intranät under fliken APLutveckling har alla skolor sin egen sida. Där finns allt som
används idag från APL statusfiler till blanketter och loggarna som lärarna skriver vid varje besök.
En loggbok kan bestå av text, bild, ljud ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det
yrkeslärarna att säkerställa att de får tillgång till den information som krävs för att bedöma elevers insats mel
lan besöken. Vi som huvudman säkerställer detta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar och tydlig
a förfaranden då rektorerna anställer nya yrkeslärare. Vi har förutom detta också tjänster som
bygger på och tillåter att lärarna skall besöka sina elevers APL platser samt att tid finns för dokumentation s
åväl före, under och efter besöket. Rektors uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp attsåv
äl besök sker som att relevant innehåll diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök
tillsammans med yrkeslärarna och utför därmed på systematisk basis också stickprovskontroller av
loggböckerna. Yrkesgymnasiet använder sin lärplattform Progress, ett digitalt och tydligt stöd till allt vad
som berör elevernas APL så som närvaro, moment ute och inne på skolan, bedömningsmatriser av
moment som handledaren utför osv. Hela vår APL pärm är genom detta digitaliserad vilket underlättar och ök
ar rättssäkerheten för samtliga elever. Progress
är tillgänglig för både läraren, eleverna och föräldrarna så att de ständigt kan se elevens progression. I
Progress kan vi som huvudman också följa och dra ut relevant information skola för skola eller för
verksamheten som helhet. Ansvarig för betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder ha
n handledaren och de metoder som vi beskrivit ovan. Eleverna informeras om det centrala innehållet
vid ett flertal tillfällen, man går igenom dessa vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i
sitt kontrakt. Eleven, läraren och handledaren diskuterar vilket innehåll som företaget kan erbjuda under de
n nästkommande perioden med vårt kontrakt som utgångspunkt. Kursmoment inom APL utgörs av
kursmål inom karaktärsämnen.
Betygssättningen inom APL sker genom en skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig
lärare som utgått från kursplanens mål och krav. Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet
och fyller i detta i bedömningsmatrisen. Matrisen fylls på med information allteftersom eleven utvecklar
sina färdigheter. Kontinuerligt under elevens APL diskuteras betygsmatriser mellan lärare, handledare och ele
v.
Betyget som eleven erhåller för respektive moment baseras således på en kombination av betygsmatriser och
kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev där kursmål och arbetsinsats diskuteras. Läraren
genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök, i genomsnitt var tionde APL‐dag.
Det är alltid läraren som sätter betygen i kurserna enligt författningen. Betygsmatriser samt beskrivning i utbi
ldningskontraktet mellan företag, elev och skola gör att handledare, elev och lärare alltid har en
gemensam förståelse för vilka kursmål som eleven ska nå varje APL‐vecka.
Kontrakten är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål som genomförs på skolan
respektive på företaget inom samtliga program. Exempel på utbildningskontrakt är bilagt i 6.7.

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

7. Övrigt
7.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

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

Datum

Diarienummer

2021-02-25

KS/2021:296

1(2)

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut om fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021, statsbidraget "Skolmiljarden"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i
årskurs 4-9 under år 2021.
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen
beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan
är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att
trygga barnens rätt till utbildning.
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.
Orust kommun tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 275 317 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
1 109 899 kronor
Friskolor Orust
149 410 kronor
Utanför kommunen
16 008 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Bedömning och utredning
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas
resultat utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika
hög grad. Det är främst bland eleverna i åk. 4-9 som rektorerna ser ett stort behov av
extra insatser som har en koppling till Covid-19. Sektorn önskar därför att få rikta det
särskilda statsbidraget mot denna grupp elever.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Datum

Diarienummer

2021-02-25

KS/2021:296

2(2)

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Telefon 0304-33 41 15

Lärandeutskottets representanter
Berörd rektor

Utskottet för lärande verksamhetsbesök
Utskottet för lärande gör måndagen den 8 mars 2021 verksamhetsbesök vid
Stensbo Friskola. Representanterna samlas klockan 08.00 i vid Stensbo Friskola.
OBS! Besöket genomförs digitalt – representanter för utskottet och lärandekontoret
träffas i Årholmen alternativt digitalt!
Program för besöket
10.00-10.45
Ledningens information/dialog med politiken.
10.45-11.30
Intervju med personal.
11.30-12.00
Utskottets/sektors representanter gör en kort sammanfattning av
besöket. Skolans rektor deltar.
12.00-13.00
Lunch.
Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde. Detta är
förlagt till kommunhuset, s-rum Årholmen, Henån.
Deltagare
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet för
Lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Därutöver deltar sektorchef,
utvecklingschef och sekreterare/administratör.
Rapportering till utskottet för lärande
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.
ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Tfn 0304-33 41 15

Rektor för Stensbo Friskola

Lärandeutskottets verksamhetsbesök
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket den 8
mars 2021 Vi ger er program samt frågeställningar inför verksamhetsbesöket Ni
ansvarar för utdelning till föräldrar, personal och elever som kommer att delta i
intervjuerna och meddelar tid.
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till
förberedelser. Deltagarna skall ha hunnit göra en sammanfattande bedömning om de
starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag till
utvecklingsområden.
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag
meddela att vi beräknar att 5 personer från utskottet/förvaltningen deltar.
ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Marika Carlberg
Sekreterare/administratör

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Faktablad/verksamhetsbeskrivning för fristående grundskola
Utövande av insyn i fristående grundskola ska ske regelbundet. Detta sker genom
besök av utskottet för Lärande och lärandekontoret samt en skriftlig redovisning,
kallat faktablad/verksamhetsbeskrivning. Faktabladet lämnas i samband med besöket och bildar underlag för besöket. Samtidigt blir dokumentet ett sätt för den
fristående grundskolan att utvärdera och beskriva sin verksamhet.
Besöksdatum

Ansvarig person för den fristående grundskolan

2021-03-08
Skolans namn:

Stensbo Friskola

Adress:
Organisationsnummer:
Telefon:
Fax:
E-postadress:

Den pedagogiska verksamheten samt systematiskt kvalitetsarbete
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- beskrivning av verksamheten utifrån Lpo94 / tankar kring nya skollagen ”Skola 2011”
- ev. profilering
- lokal arbetsplan/LPP/IT-plan/Elevvårdsplan
- likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling
- vilket utvecklingsarbete bedrivs
- egna utvärderingsresultat
- hur sker arbetet med den årliga kvalitetsredovisningen – måluppfyllelse – återkoppling
- nationella prov och betyg
- värdegrundsarbete
- delaktighet och inflytande för föräldrar, elev och personal
- krishantering
-

Verksamhetens styrning och kontroll
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- stadgar
- arbetsformer samt delegering mellan styrelse och rektor
- föräldrainflytande och samverkan
-

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Organisation/Personal
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- hur skolan är organiserad, antal elever m.m.
- antal anställda, sysselsättningsgrad, anställningsform, kompetens/utbildning
- andel behörig personal/personal med föreskriven pedagogisk högskoleutbildning
- kompetensutvecklingsplan för personal
- planeringsdagar/planeringstid
- rutin för och kunskap om anmälningsskyldighet enligt SOL 14 kap. 1 §
- kollektivavtal, ansvarsförsäkring
- tillgång till företagshälsovård
- rutin för kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister
- systematiskt arbetsmiljöarbete
-

Elevhälsa/delaktighet och inflytande/säkerhet
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- hur elevhälsoarbetet bedrivs / Elevhälsoplan
- sekretess
- individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram
- insatser för elever i behov av särskilt stöd (specialpedagog)
- elever med annat modersmål än svenska/svenska som andraspråk
- delaktighet och inflytande, demokrati i praktiken
- åtgärder och rutiner för elevsäkerhet, t.ex. utrymningsplan, brandövning
- Riskbedömning och elevskyddsombud (fr.o.m år 7)
- Olycksfall/HLR

Ekonomi/resursutnyttjande
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- budget
- resultat och analys av året som gått
- prioriteringar i framtiden
-

Lokalernas ändamålsenlighet
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- storlek och standard
- tillgång till utrustning och inventarier
- brandskydd och säkerhet samt riskbedömning
- utemiljö
-

Livsmedel
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- måltidsorganisationen
- rutiner och egenkontroll enligt lagstiftning inom livsmedelsområdet
-
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Övrigt
Kan beskrivas med utgångspunkt från:
- planerade förändringar i verksamheten
- samverkan med kommunens verksamheter
- samverkan med övrig enskild verksamhet
-

Sammanfattning/bedömning/förbättringsområden

……………………………………………………….
Underskrift
Ansvarig person för verksamheten

Dnr KS/2020:1079 - 600

Underlag för samtal med personal i enskild barnomsorg och fristående
grundskola
Utövande av tillsyn/insyn i enskild barnomsorg och fristående grundskola ska
ske regelbundet. Detta sker genom besök av utskottet för Lärande och lärandekontoret samt genom denna skriftliga redovisning. Redovisningen ska lämnas
i samband med besöket och bildar underlag för samtalet.
Besöksdatum

Representant/er för personalen

Förskolans/Skolans namn:

Frågeställningar – underlag till intervjuer
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for av en
dialog, enligt frågeställningarna nedan.

Personal


Vad är speciellt på denna enhet?



Vilka speciella utmaningar finns?



Vad är ni mest stolta över?



Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen?



Hur hanterar ni den ekonomiska situationen?

