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Remiss från Skolinspektionen
Stensbo skola ideell förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för ett fritidshem vid en befintlig skolenhet Stensbo skola i Orusts kommun fr.o.m. läsåret 2024/2025.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan bilagor bifogas.

Påtagliga negativa följder på lång sikt
För att en ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola ska godkännas krävs att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Det framgår av 2 kap. 5 § fjärde stycket skollagen.
 
Av förarbetena (se nedan) till bestämmelserna framgår att Skolinspektionen, vid prövning av om det föreligger påtagliga negativa följder på lång sikt, ska göra en helhetsbedömning av samtliga
omständigheter i ärendet och även beakta elevperspektivet. Med lång sikt avses ca fem-sex år.
 
Av förarbetena framgår även att det är lägeskommunen som ska påvisa att en etablering av utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder på lång sikt. Lägeskommunens yttrande är därför ett viktigt
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om etableringen skulle medföra sådana påtagliga och bestående negativa följder på lång sikt att ansökan ska avslås.
 
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta beslut före den 1 oktober 2023.
 
Källor och fördjupningsmaterial om negativa följder
 

·       Prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m., s. 53, 59f, 79, 81.

·       Prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter, s. 19-23, 36f

·       Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 241ff

·       Kammarrätten i Stockholms dom den 22 april 2021 i mål nr 6480-20 

Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska samt eventuella övriga konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid en etablering av den sökta utbildningen. Om kommunen anser att en etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt negativa konsekvenser behöver kommunen redogöra
för konkreta exempel på hur det påverkar kommunen. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
 

1.       En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år.
2.       En sammanställning av samtliga kommunala och fristående fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka fritidshem som är fristående respektive kommunala. Sammanställningen bör

även inkludera elevantal per fritidshem.
3.       En karta som tydligt visar placeringen av kommunala och fristående fritidshem i kommunen.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 21 april 2023.
E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
 
Vänligen ange ansökans diarienummer 2023:928 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
 
Viktoriya Shelley
Utredare
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Med vänlig hälsning
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Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
 
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1pUSLH-0006f6-6K&d=4%7Cmail%2F90%2F1676984400%2F1pUSLH-0006f6-
6K%7Cin10e%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C63F4C1B7E16F0CC5B0D98730BBD8E160&o=l.wwnkoiwsnkspnioeetes.&s=9DI11f7AEyVa1k1N1UPkshYrBXohttps://url10.mailanyone.net/scanner?

mailto:kommun@orust.se
mailto:registratorlarande@orust.se
mailto:kommun@orust.se
https://www.orust.se/
mailto:tillstand@skolinspektionen.se
mailto:viktoriya.shelley@skolinspektionen.se
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1pUSLH-0006f6-6K&d=4%7Cmail%2F90%2F1676984400%2F1pUSLH-0006f6-6K%7Cin10e%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C63F4C1B7E16F0CC5B0D98730BBD8E160&o=wphtw%2F%2Fwt%3Aso.seinpkl.okteensin&s=py__tvq49zVEGvsOxMLyWZe2sOQ
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1pUSLH-0006f6-6K&d=4%7Cmail%2F90%2F1676984400%2F1pUSLH-0006f6-6K%7Cin10e%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C63F4C1B7E16F0CC5B0D98730BBD8E160&o=wphtw%2F%2Fwt%3Aso.seinpkl.okteensin&s=py__tvq49zVEGvsOxMLyWZe2sOQ




Allmän information


Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem


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.


Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/


Ansökan avser utökning med*


Förskoleklass


Fritidshem


Grundskola


Kommun


Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*


Orusts kommun


Sökanden och skolenheten


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)


Stensbo skola ideell förening


Organisationsnummer/personnummer*


8690012110



mailto:tillstand@skolinspektionen.se
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Organisationsform*


Organisationsform


Skolenhetens namn*


Stensbo skola


1 Sökanden och kontaktperson


2 kap. 5-6 §§ skollagen.


Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).


1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)


Stensbo skola ideell förening


Organisationsform*


Organisationsform


Organisationsnummer/personnummer*


8690012110


Utdelningsadress*


Stensbo 155


Postnummer*


47494


Ort*


Hälleviksstrand


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.


Bilaga 2 Stadgar_stensbo[1].doc


Stadgar Stensbo skola ideell förening


Konstituerande moÌˆte 2022.PDF


Konstituerande möte 2022


1.3 Offentligt inflytande


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.


Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat


sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för


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*


Elsa Johnson


E-postadress*


elsa@stensboskola.se


Telefon arbetet


030452194


Mobil*


0766359059


Kontaktpersonens funktion i verksamheten


rektor



#

#





Inga dokument registrerade


1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet


Skolenhetens namn


Stensbo skola


Ange skolenhetens adress, postnummer och ort vid befintlig skola


Stensbo 155 47494 Hälleviksstrand


Ange diarienummer för beslut


1998:940 (år 1-5)och 1999:1906 (fsk.) och 2012:329 (år 6)


1.6 Inriktning


Ange om skolenheten kommer att ha nedanstående inriktning


Waldorf


1.7 Skolenhetskod


Skolenhetskod hämtas via: www.utbildningsinfo.se


Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.


46609170


1.8 Byta namn — gamla namnet


Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.


Det nya namnet anges här.


1.9 Grundskola ‐ nuvarande antal elever


Nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive årskurs.


F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt



http://www.utbildningsinfo.se





F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt


Nuvarande
antal
elever


6 5 11 3 9 9 10 0 0 0 53


1.10 Utökning


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.


Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.


Lokaler: Vi utnyttjar existerande lokaler samt skolgård. Vi kommer under de närmaste åren att


investera i utemiljön. Ekonomi: Långsiktigt mer hållbar ekonomi då fritidshemmet kommer att


skapa en helhet i verksamheten Lärartjänster: En utökning av lärartjänster med 0,5-1


heltidstjänst. Övrigt: En utökning kommer att påverka verksamheten positivt genom att ytterligare


stimulera elevernas utveckling och lärande samt möjlighet att erbjuda en meningsfull fritid och


rekreation. Utökningen kommer dessutom att möta föräldrarnas önskemål om omsorg under hela


dagen.


1.11 Sammanslagning av skolenheter för 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


som ska slås ihop med sökande huvudmans befintliga skolenhet. Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av


sökandens befintliga verksamheter.


Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola


Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman


Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter


Beskriv förändringen som ni vill genomföra


1.12 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.


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.







Inga dokument registrerade


2 Konfessionell inriktning


1 kap. 7-7 d §§, 2 kap. 5 §, 2 kap. 5 c § skollagen


Prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning (s. 79-83).


Besvara endast avsnittet om utbildningen ska ha en konfessionell inriktning.


2.1 Konfessionella inslag i utbildningen


Av beskrivningen ska framgå


vilka aktiviteter som innehåller konfessionella inslag och när de kan förekomma


vilken likvärdig aktivitet utan konfessionella inslag som kommer att erbjudas som alternativ till de elever som inte önskar


delta i aktivitet med konfessionella inslag.


Beskriv vilka konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen.


2.2 Information till vårdnadshavare och elever


Av beskrivningen ska framgå


vilken information som kommer att lämnas och hur


när information kommer att lämnas, samt


till vem information kommer att lämnas.


Beskriv era rutiner för att informera om de konfessionella inslagen.


3 Elevantal och elevprognos


2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen


12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS


2011:154).


Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).


3.1 Förskoleklass och grundskola ‐ årskurser


Ange de årskurser ansökan avser:


Förskoleklass







Åk 1


Åk 2


Åk 3


Åk 4


Åk 5


Åk 6


Åk 7


Åk 8


Åk 9


3.2 Förskoleklass och grundskola ‐ elevantal


Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.


Förskoleklass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt


Läsår 1 5 5 6 5 11 3 9 44


Läsår 2 6 5 5 6 5 11 3 41


Läsår 3 6 6 5 5 6 5 11 44


Fullt
utbyggd
verksamhet


8 8 8 8 8 8 8 56


3.3 Fritidshem ‐ antal elever


Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska


enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.


Antal elever Årskurser


Läsår 1 15 0-6


Läsår 2 16 0-6


Läsår 3 18 0-6


Fullt utbyggd verksamhet 20 0-6


Läsår — fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram


än fem år, ange skäl till detta.


Läsår 2026/2027


3.4 Elevprognos


En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och


bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara


uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter


att elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga







Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:


vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med


intresseundersökningen


att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola


vilka frågor som ställdes vid undersökningen


resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs


hur och när intresseundersökningen är genomförd


urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.


förskoleklass eller grundskolans årskurs som intresse lämnas för.


I början av läsåret informerades vårdnadshavarna vid ett föräldramöte om skolans intention att


starta fritidshem. Senare under hösten skickades en enkätundersökning ut till vårdnadshavarna i


år fsk-år3 där de tillfrågades vilka som skulle vara intresserade av fritidshem på Stensbo skola.


Se bifogad enkät. Resultat: förskoleklass(födelseår 2016 ): 6/6 svarade ja, år 1(födelseår 2015)


3/4 svarade ja, år 2(födelseår 2014) 6/11 svarade ja. Undersökningen gjordes hösten 2022.


Urvalsmetod: Alla nuvarande vårdnadshavare med elever i år 0-4 tillfrågades.


Lägg till bilaga


ex EnkaÌˆt fritidshem.PDF


Exempel enkät fritidshem


3.5 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet


den intresseundersökning som genomförts bland befintliga elever


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.


Inga dokument registrerade


Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga


verksamheter, redogör för


Lägg till bilaga


4 Ekonomi


2 kap. 5 § skollagen.


Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).


4.1 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 tillkommande intäkter och kostnader med anlednings av utökningen. Moms och sociala avgifter


ska ingå i beräkningen.


Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudgeten 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.


Tanken är att vi utvidgar den redan befintliga verksamheten och att nu befintlig personal kommer


att användas även i fritidshemmet. I den ekonomiska beskrivningen ingår dock en utökning av den


nuvarande personalen med en heltidstjänst. På så sätt avser vi att ha en hög personaltäthet även


i fritidshemsverksamheten. Samtidigt uppfyller vi fritidshemmets uppdrag i ett helhetsperspektiv i


linje med de allmänna råden för fritidshemmet.


4.2 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.


Lägg till bilaga


AÌŠrsredovisning och revisionsberaÌˆttelse 2021.PDF


Årsredovisning och revisionsberättelse 2021


4.3 Grundbelopp


beloppets storlek och hur det har beräknats


vilka kontakter som tagits med kommunen


Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det


angivna elevantalet inom respektive skolform.


Av redogörelsen ska framgå


Grundbeloppet för elev i fritidshemmet är enligt Sandra Åström på Orust kommun 43280 kronor


per elev och år.


4.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel



#





Inga dokument registrerade


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. Se Läs mer för vad som ska framgå.


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


4.5 Övriga inbetalningar/intäkter


Inga dokument registrerade


Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.


Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i


budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och


kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.


Lägg till bilaga


4.6 Likviditetsbudget och resultatbudget


Utgå från budgetmallen nedan.


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 tillkommande intäkter och kostnader med anledning av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå


i beräkningen.


Läs mer


Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag
förskoleklass 0 Kommunalt bidrag förskoleklass 0 0 0


Kommunalt bidrag
grundskola 0 Kommunalt bidrag grundskola 0 0 0







Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag
fritidshem 649200 Kommunalt bidrag fritidshem 649200 692480 779040


Avgift fritidshem 188640 Avgift fritidshem 188640 201216 226368


Lån 0 Övriga intäkter 0 0 0


Aktieägartillskott/
ägartillskott 0


Finansiering med
egna medel 0


Annan finansiering 0


Övriga inbetalningar 0


Summa
inbetalningar


837840 Summa intäkter 837840 893696 1005408


Utbetalningar Kostnader


Personal Personal


Skolledning 0 Skolledning 0 0 0


Lärare förskoleklass 0 Lärare förskoleklass 0 0 0


Lärare grundskola 0 Lärare grundskola 0 0 0


Lärare fritidshem 504000 Lärare fritidshem 504000 504000 504000


Övrig personal 0 Övrig personal 0 0 0


Administration 0 Administration 0 0 0


Rekrytering 0 Rekrytering 0 0 0


Fortbildning 5000 Fortbildning 5000 5000 5000


Lokaler/ Utrustning Lokaler/ Utrustning


Lokalkostnad 60000 Lokalkostnad 60000 60000 60000


Kostnader för
speciallokaler 0 Kostnader för speciallokaler 0 0 0


Möbler 0


Kontorsutrustning/
förbruknings‐
inventarier


30000
Kontorsutrustning/ förbruknings‐
inventarier 32000 32000 31997


Telefon, kopiator mm 0


Läromedel Läromedel


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


0
Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl
programvaror, licenser) 0 0 0


Datorer 0


Övrigt Övrigt


Info och annonsering 0 Info och annonsering 0 0 0


Elevhälsa 0 Elevhälsa 0 0 0


Skolmåltider 112500 Skolmåltider 112500 120000 135000







Utbetalningar Kostnader


Personal Personal


Försäkringar 0 Försäkringar 0 0 0


Studie‐ och
yrkesvägledning 0 Studie‐ och yrkesvägledning 0 0 0


Övriga utbetalningar 0 Övriga kostnader 0 0 0


Finansiella poster Finansiella poster


Räntor 0 Räntor 0 0 0


Amorteringar 0 Avskrivningar


Möbler 0 0 0


Datorer 0 0 0


Telefon, kopiator mm 0 0 0


Summa
utbetalningar


711500 Summa kostnader 713500 721000 735997


Över/underskott 126340 Vinst/förlust 124340 172696 269411


4.8 Fritidshem ‐ avgift


Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå


avgiftens storlek


hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).


Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.


Vi kommer att följa kommunens maxtaxa som för närvarande är 1048kr per månad.


4.9 Övriga ekonomiska upplysningar


Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att


bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.


5 Lokaler


1 kap. 3 § och 2 kap. 35-36 §§ skollagen och 26 kap. 9 a § skollagen


Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).


5.1 Lokaler







Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske.


Befintliga lokaler och utemiljö är ändamålsenliga.


Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt 26 kap. 9 a §


skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen startar (etableringskontroll). Vid


etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten. Bland annat granskas skolans


lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas


huvudmannen i ett beslut.


5.2 Speciallokaler


Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för


avstånd från skolbyggnaden


omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.


Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt


detta ska ske.


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen


Hem‐ och konsumentkunskap


Idrott och hälsa


Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)


Slöjd


6 Skolenhetens ledning och personal


2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen


6.1 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.


6.2 Lärare — behörighetskrav


För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som


lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall.


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







skollagen.


6.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning


För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i


fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas.


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


6.4 Förskoleklass ‐ antal lärare


Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


0 0 0 0 0 0 0 0


Antal elever per lärare, läsår 1


âˆž


Antal elever per lärare, läsår 2


âˆž


Antal elever per lärare, läsår 3


âˆž


Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet


âˆž


6.5 Grundskolan ‐ antal lärare


Ange beräknat antal lärare i grundskolan 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.


Utökning


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


0 0 0 0 0 0 0 0


Antal elever per lärare, läsår 1


âˆž


Antal elever per lärare, läsår 2


âˆž


Antal elever per lärare, läsår 3


âˆž


Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet


âˆž







Hela skolenheten


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


0 0 0 0 0 0 0 0


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.


6.6 Fritidshem ‐ antal tjänster


Ange beräknat antal personer i fritidshemmet uttryckt i antal personer och heltidstjänster.


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


Antal personer Antal heltids-
tjänster


2 1 2 1 2 1 2 1


Antal elever per personal, läsår 1


15


Antal elever per personal, läsår 2


16


Antal elever per personal, läsår 3


18


Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet


20


6.7 Övrig personal


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


9 Fritidshem


14 kap. 2 § och 5-9 §§ skollagen


13 kap. 1 § skolförordningen


Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)


https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-


samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet


Skolverkets allmänna råd för fritidshem, 2014. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3301


9.1 Öppettider



https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3301





Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen då eleverna inte går


i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller


till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.


9.2 Utbildningens syfte


Av beskrivningen ska framgå


hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter


hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.


Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.


Fritidshemmet på Stensbo skola avser att komplettera förskoleklassen och grundskolan genom


att ge eleverna en meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande. Vi avser att


integrera verksamheten i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet t.ex. genom


gemensamma lokaler, arbetsledning och att personalen i de olika verksamheterna arbetar


tillsammans. Betydelsefulla inslag i verksamheten kommer vara lek, rörelse och skapande


verksamhet. Elever med särskilda behov kommer att kunna ges extra stöd av personal med god


insikt i den enskilde elevens förutsättningar. Verksamheten präglas redan idag av ett stort


elevinflytande något som kommer att följa med in i fritidshemmet. Elevernas intresse och egna


önskningar kommer att ligga till grund för planering och struktur kring verksamheten. Som en del


av det lokala kvalitetsutvecklingsarbetet kommer vi att i första hand arbeta med Skolverkets


modell "Kvalitet i fritidshem".


9.3 Elevgrupperna och miljön


Av beskrivningen ska framgå


hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek


utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).


Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig sammansättning och storlek.


Vi kommer att skapa en verksamhet med de elever som önskar en plats i fritidshemmet och


anpassa verksamheten efter deras behov. De lokaler och utomhusmiljö som finns på skolan är väl


anpassade till den elevgrupp som vi förväntar oss.


10 Ägar‐ och ledningsprövning


2 kap. 5 ‐ 5 b §§ skollagen


Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.


Prop. 2021/22:157 Tydligare krav på förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning.







10.1 Ägar‐ och ledningskretsen


10.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner


Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om


sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.


För samtliga personer i styrelse‐ och ledningskretsen, redovisa:


Namn


Helen Ragnar Ljungqvist


Personnummer


196408115068


Position eller befattning


Styrelseordförande/firmatecknare


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


april 2018-nu


Namn


Elsa Johnson


Personnummer


196704292405


Position eller befattning


styrelseledamot/firmatecknare/rektor


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


augusti 1999-nu


Namn


Annika Husak


Personnummer


199002023803


Position eller befattning







sekreterare/pedagog


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


april 2020-nu


Namn


Richard Andersson


Personnummer


196506144911


Position eller befattning


styrelseledamot/pedagog 


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


april 2021-nu


Namn


Mattias Magnusson


Personnummer


197606174915


Position eller befattning


styrelseledamot 


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


april 2019-nu


Namn


Tommy Upper


Personnummer


197705155052


Position eller befattning


styrelseledamot







Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


april 2020‐ nu


Namn


Olof Jakobsson


Personnummer


198212305513


Position eller befattning


styrelseledamot


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


april 2019-nu


Namn


Tomas Asker


Personnummer


197001184956


Position eller befattning


styrelseledamot


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)


april 2021-nu


Namn


Jakob Andersson


Personnummer


197902114870


Position eller befattning


styrelseledamot


Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)







april 2022-nu


10.1.2 Ägare med väsentligt inflytande


Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs


mer-rutan.


10.1.3 Ägande i flera led


Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange


organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.


Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.


Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska


uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.


10.1.4 Upplysningar


Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.


Styrelsen godkändes nyligen av skolinspektionen diarienummer 2022:347


10.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt


10.2.1 Kunskap om skollagstiftning


Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet


ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och


ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.


se diarienummer 2022:347


10.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens


Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella


utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.


se diarienummer 2022:347


10.2.3 Ekonomisk kompetens


Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐


och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig


lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den


aktuella kunskapen.


se diarienummer 2022:347


10.3 Lämplighet


För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:


10.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet


Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från







Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.


Ja


Nej


10.3.2 Styrelseuppdrag i ideella föreningar


Redogör för om någon inom ägar‐ och ledningskretsen har eller har haft (senaste tre åren) ett styrelseuppdrag i en ideell


förening. Kom i så fall in med namn och organisationsnummer på föreningen samt redogör för vilken funktion personen har/hade i


föreningens styrelse.


11 Övriga


11.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.


Vi har valt att göra en bidragskalkyl där vi enbart betraktar kostnader samt intäkter för den


utökade fritidshemsverksamheten. Styrelsens lämplighet prövades i februari 2022 se


diarienummer 2022:347


11.2 Angående bilagor


Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.


11.3 Bilagor


AnsoÌˆkan om godkaÌˆnnande fritidshem.PDF


Underskrivet försättsblad för ansökan



#
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Allmän information

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem

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.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Ansökan avser utökning med*

Förskoleklass

Fritidshem

Grundskola

Kommun

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Orusts kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Stensbo skola ideell förening

Organisationsnummer/personnummer*

8690012110

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/


Organisationsform*

Organisationsform

Skolenhetens namn*

Stensbo skola

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Stensbo skola ideell förening

Organisationsform*

Organisationsform

Organisationsnummer/personnummer*

8690012110

Utdelningsadress*

Stensbo 155

Postnummer*

47494

Ort*

Hälleviksstrand

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.

Bilaga 2 Stadgar_stensbo[1].doc

Stadgar Stensbo skola ideell förening

Konstituerande moÌˆte 2022.PDF

Konstituerande möte 2022

1.3 Offentligt inflytande

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.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

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*

Elsa Johnson

E-postadress*

elsa@stensboskola.se

Telefon arbetet

030452194

Mobil*

0766359059

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

rektor

#
#


Inga dokument registrerade

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet

Skolenhetens namn

Stensbo skola

Ange skolenhetens adress, postnummer och ort vid befintlig skola

Stensbo 155 47494 Hälleviksstrand

Ange diarienummer för beslut

1998:940 (år 1-5)och 1999:1906 (fsk.) och 2012:329 (år 6)

1.6 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha nedanstående inriktning

Waldorf

1.7 Skolenhetskod

Skolenhetskod hämtas via: www.utbildningsinfo.se

Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

46609170

1.8 Byta namn — gamla namnet

Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

1.9 Grundskola ‐ nuvarande antal elever

Nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive årskurs.

F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt

http://www.utbildningsinfo.se


F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt

Nuvarande
antal
elever

6 5 11 3 9 9 10 0 0 0 53

1.10 Utökning

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.

Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.

Lokaler: Vi utnyttjar existerande lokaler samt skolgård. Vi kommer under de närmaste åren att

investera i utemiljön. Ekonomi: Långsiktigt mer hållbar ekonomi då fritidshemmet kommer att

skapa en helhet i verksamheten Lärartjänster: En utökning av lärartjänster med 0,5-1

heltidstjänst. Övrigt: En utökning kommer att påverka verksamheten positivt genom att ytterligare

stimulera elevernas utveckling och lärande samt möjlighet att erbjuda en meningsfull fritid och

rekreation. Utökningen kommer dessutom att möta föräldrarnas önskemål om omsorg under hela

dagen.

1.11 Sammanslagning av skolenheter för 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

som ska slås ihop med sökande huvudmans befintliga skolenhet. Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av

sökandens befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.12 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.

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.



Inga dokument registrerade

2 Konfessionell inriktning

1 kap. 7-7 d §§, 2 kap. 5 §, 2 kap. 5 c § skollagen

Prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning (s. 79-83).

Besvara endast avsnittet om utbildningen ska ha en konfessionell inriktning.

2.1 Konfessionella inslag i utbildningen

Av beskrivningen ska framgå

vilka aktiviteter som innehåller konfessionella inslag och när de kan förekomma

vilken likvärdig aktivitet utan konfessionella inslag som kommer att erbjudas som alternativ till de elever som inte önskar

delta i aktivitet med konfessionella inslag.

Beskriv vilka konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen.

2.2 Information till vårdnadshavare och elever

Av beskrivningen ska framgå

vilken information som kommer att lämnas och hur

när information kommer att lämnas, samt

till vem information kommer att lämnas.

Beskriv era rutiner för att informera om de konfessionella inslagen.

3 Elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

3.1 Förskoleklass och grundskola ‐ årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:

Förskoleklass



Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

3.2 Förskoleklass och grundskola ‐ elevantal

Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.

Förskoleklass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt

Läsår 1 5 5 6 5 11 3 9 44

Läsår 2 6 5 5 6 5 11 3 41

Läsår 3 6 6 5 5 6 5 11 44

Fullt
utbyggd
verksamhet

8 8 8 8 8 8 8 56

3.3 Fritidshem ‐ antal elever

Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska

enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Antal elever Årskurser

Läsår 1 15 0-6

Läsår 2 16 0-6

Läsår 3 18 0-6

Fullt utbyggd verksamhet 20 0-6

Läsår — fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram

än fem år, ange skäl till detta.

Läsår 2026/2027

3.4 Elevprognos

En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och

bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara

uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter

att elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga



Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med

intresseundersökningen

att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola

vilka frågor som ställdes vid undersökningen

resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs

hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

förskoleklass eller grundskolans årskurs som intresse lämnas för.

I början av läsåret informerades vårdnadshavarna vid ett föräldramöte om skolans intention att

starta fritidshem. Senare under hösten skickades en enkätundersökning ut till vårdnadshavarna i

år fsk-år3 där de tillfrågades vilka som skulle vara intresserade av fritidshem på Stensbo skola.

Se bifogad enkät. Resultat: förskoleklass(födelseår 2016 ): 6/6 svarade ja, år 1(födelseår 2015)

3/4 svarade ja, år 2(födelseår 2014) 6/11 svarade ja. Undersökningen gjordes hösten 2022.

Urvalsmetod: Alla nuvarande vårdnadshavare med elever i år 0-4 tillfrågades.

Lägg till bilaga

ex EnkaÌˆt fritidshem.PDF

Exempel enkät fritidshem

3.5 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

den intresseundersökning som genomförts bland befintliga elever

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.

Inga dokument registrerade

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för

Lägg till bilaga

4 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

4.1 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 tillkommande intäkter och kostnader med anlednings av utökningen. Moms och sociala avgifter

ska ingå i beräkningen.

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudgeten 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.

Tanken är att vi utvidgar den redan befintliga verksamheten och att nu befintlig personal kommer

att användas även i fritidshemmet. I den ekonomiska beskrivningen ingår dock en utökning av den

nuvarande personalen med en heltidstjänst. På så sätt avser vi att ha en hög personaltäthet även

i fritidshemsverksamheten. Samtidigt uppfyller vi fritidshemmets uppdrag i ett helhetsperspektiv i

linje med de allmänna råden för fritidshemmet.

4.2 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.

Lägg till bilaga

AÌŠrsredovisning och revisionsberaÌˆttelse 2021.PDF

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021

4.3 Grundbelopp

beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det

angivna elevantalet inom respektive skolform.

Av redogörelsen ska framgå

Grundbeloppet för elev i fritidshemmet är enligt Sandra Åström på Orust kommun 43280 kronor

per elev och år.

4.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

#


Inga dokument registrerade

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. Se Läs mer för vad som ska framgå.

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

4.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Inga dokument registrerade

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.

Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i

budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och

kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Lägg till bilaga

4.6 Likviditetsbudget och resultatbudget

Utgå från budgetmallen nedan.

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 tillkommande intäkter och kostnader med anledning av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå

i beräkningen.

Läs mer

Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
förskoleklass 0 Kommunalt bidrag förskoleklass 0 0 0

Kommunalt bidrag
grundskola 0 Kommunalt bidrag grundskola 0 0 0



Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
fritidshem 649200 Kommunalt bidrag fritidshem 649200 692480 779040

Avgift fritidshem 188640 Avgift fritidshem 188640 201216 226368

Lån 0 Övriga intäkter 0 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0

Finansiering med
egna medel 0

Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar 0

Summa
inbetalningar

837840 Summa intäkter 837840 893696 1005408

Utbetalningar Kostnader

Personal Personal

Skolledning 0 Skolledning 0 0 0

Lärare förskoleklass 0 Lärare förskoleklass 0 0 0

Lärare grundskola 0 Lärare grundskola 0 0 0

Lärare fritidshem 504000 Lärare fritidshem 504000 504000 504000

Övrig personal 0 Övrig personal 0 0 0

Administration 0 Administration 0 0 0

Rekrytering 0 Rekrytering 0 0 0

Fortbildning 5000 Fortbildning 5000 5000 5000

Lokaler/ Utrustning Lokaler/ Utrustning

Lokalkostnad 60000 Lokalkostnad 60000 60000 60000

Kostnader för
speciallokaler 0 Kostnader för speciallokaler 0 0 0

Möbler 0

Kontorsutrustning/
förbruknings‐
inventarier

30000
Kontorsutrustning/ förbruknings‐
inventarier 32000 32000 31997

Telefon, kopiator mm 0

Läromedel Läromedel

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

0
Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl
programvaror, licenser) 0 0 0

Datorer 0

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 0 Info och annonsering 0 0 0

Elevhälsa 0 Elevhälsa 0 0 0

Skolmåltider 112500 Skolmåltider 112500 120000 135000



Utbetalningar Kostnader

Personal Personal

Försäkringar 0 Försäkringar 0 0 0

Studie‐ och
yrkesvägledning 0 Studie‐ och yrkesvägledning 0 0 0

Övriga utbetalningar 0 Övriga kostnader 0 0 0

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0 0

Amorteringar 0 Avskrivningar

Möbler 0 0 0

Datorer 0 0 0

Telefon, kopiator mm 0 0 0

Summa
utbetalningar

711500 Summa kostnader 713500 721000 735997

Över/underskott 126340 Vinst/förlust 124340 172696 269411

4.8 Fritidshem ‐ avgift

Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå

avgiftens storlek

hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.

Vi kommer att följa kommunens maxtaxa som för närvarande är 1048kr per månad.

4.9 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.

5 Lokaler

1 kap. 3 § och 2 kap. 35-36 §§ skollagen och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

5.1 Lokaler



Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Befintliga lokaler och utemiljö är ändamålsenliga.

Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt 26 kap. 9 a §

skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen startar (etableringskontroll). Vid

etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten. Bland annat granskas skolans

lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas

huvudmannen i ett beslut.

5.2 Speciallokaler

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för

avstånd från skolbyggnaden

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt

detta ska ske.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)

Slöjd

6 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen

6.1 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.

6.2 Lärare — behörighetskrav

För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som

lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall.

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



skollagen.

6.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning

För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i

fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas.

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

6.4 Förskoleklass ‐ antal lärare

Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever per lärare, läsår 1

âˆž

Antal elever per lärare, läsår 2

âˆž

Antal elever per lärare, läsår 3

âˆž

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

âˆž

6.5 Grundskolan ‐ antal lärare

Ange beräknat antal lärare i grundskolan 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.

Utökning

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever per lärare, läsår 1

âˆž

Antal elever per lärare, läsår 2

âˆž

Antal elever per lärare, läsår 3

âˆž

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

âˆž



Hela skolenheten

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

0 0 0 0 0 0 0 0

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

6.6 Fritidshem ‐ antal tjänster

Ange beräknat antal personer i fritidshemmet uttryckt i antal personer och heltidstjänster.

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

2 1 2 1 2 1 2 1

Antal elever per personal, läsår 1

15

Antal elever per personal, läsår 2

16

Antal elever per personal, läsår 3

18

Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet

20

6.7 Övrig personal

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

9 Fritidshem

14 kap. 2 § och 5-9 §§ skollagen

13 kap. 1 § skolförordningen

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-

samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet

Skolverkets allmänna råd för fritidshem, 2014. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3301

9.1 Öppettider

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3301


Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen då eleverna inte går

i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller

till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

9.2 Utbildningens syfte

Av beskrivningen ska framgå

hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter

hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.

Fritidshemmet på Stensbo skola avser att komplettera förskoleklassen och grundskolan genom

att ge eleverna en meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande. Vi avser att

integrera verksamheten i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet t.ex. genom

gemensamma lokaler, arbetsledning och att personalen i de olika verksamheterna arbetar

tillsammans. Betydelsefulla inslag i verksamheten kommer vara lek, rörelse och skapande

verksamhet. Elever med särskilda behov kommer att kunna ges extra stöd av personal med god

insikt i den enskilde elevens förutsättningar. Verksamheten präglas redan idag av ett stort

elevinflytande något som kommer att följa med in i fritidshemmet. Elevernas intresse och egna

önskningar kommer att ligga till grund för planering och struktur kring verksamheten. Som en del

av det lokala kvalitetsutvecklingsarbetet kommer vi att i första hand arbeta med Skolverkets

modell "Kvalitet i fritidshem".

9.3 Elevgrupperna och miljön

Av beskrivningen ska framgå

hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek

utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig sammansättning och storlek.

Vi kommer att skapa en verksamhet med de elever som önskar en plats i fritidshemmet och

anpassa verksamheten efter deras behov. De lokaler och utomhusmiljö som finns på skolan är väl

anpassade till den elevgrupp som vi förväntar oss.

10 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 ‐ 5 b §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

Prop. 2021/22:157 Tydligare krav på förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning.



10.1 Ägar‐ och ledningskretsen

10.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner

Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om

sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.

För samtliga personer i styrelse‐ och ledningskretsen, redovisa:

Namn

Helen Ragnar Ljungqvist

Personnummer

196408115068

Position eller befattning

Styrelseordförande/firmatecknare

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

april 2018-nu

Namn

Elsa Johnson

Personnummer

196704292405

Position eller befattning

styrelseledamot/firmatecknare/rektor

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

augusti 1999-nu

Namn

Annika Husak

Personnummer

199002023803

Position eller befattning



sekreterare/pedagog

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

april 2020-nu

Namn

Richard Andersson

Personnummer

196506144911

Position eller befattning

styrelseledamot/pedagog 

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

april 2021-nu

Namn

Mattias Magnusson

Personnummer

197606174915

Position eller befattning

styrelseledamot 

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

april 2019-nu

Namn

Tommy Upper

Personnummer

197705155052

Position eller befattning

styrelseledamot



Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

april 2020‐ nu

Namn

Olof Jakobsson

Personnummer

198212305513

Position eller befattning

styrelseledamot

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

april 2019-nu

Namn

Tomas Asker

Personnummer

197001184956

Position eller befattning

styrelseledamot

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)

april 2021-nu

Namn

Jakob Andersson

Personnummer

197902114870

Position eller befattning

styrelseledamot

Om personen sitter i styrelsen, ange under hur lång tid uppdraget har pågått (fr.o.m — t.o.m)



april 2022-nu

10.1.2 Ägare med väsentligt inflytande

Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs

mer-rutan.

10.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska

uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.

10.1.4 Upplysningar

Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Styrelsen godkändes nyligen av skolinspektionen diarienummer 2022:347

10.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

10.2.1 Kunskap om skollagstiftning

Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

se diarienummer 2022:347

10.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

se diarienummer 2022:347

10.2.3 Ekonomisk kompetens

Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐

och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig

lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

se diarienummer 2022:347

10.3 Lämplighet

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:

10.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från



Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.

Ja

Nej

10.3.2 Styrelseuppdrag i ideella föreningar

Redogör för om någon inom ägar‐ och ledningskretsen har eller har haft (senaste tre åren) ett styrelseuppdrag i en ideell

förening. Kom i så fall in med namn och organisationsnummer på föreningen samt redogör för vilken funktion personen har/hade i

föreningens styrelse.

11 Övriga

11.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Vi har valt att göra en bidragskalkyl där vi enbart betraktar kostnader samt intäkter för den

utökade fritidshemsverksamheten. Styrelsens lämplighet prövades i februari 2022 se

diarienummer 2022:347

11.2 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.

11.3 Bilagor

AnsoÌˆkan om godkaÌˆnnande fritidshem.PDF

Underskrivet försättsblad för ansökan

#


   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-03-02 KS/2023:360 
 

 

Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se 
 
 
Remissvar över ansökan från Stensbo Skola Ideell Förening om 
godkännande som huvudman för ett fritidshem vid en befintlig 
fristående grundskola i Orust kommun, från och med läsåret 
2024/2025 (Dnr SI 2023:928) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
Tillstyrka Stensbo Skola Ideell Förenings ansökan om godkännande som huvudman för 
ett fritidshem vid befintlig fristående grundskola i Orust kommun från och med läsåret 
2024/2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stensbo Skola Ideell Förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande  
som huvudman för ett fritidshem vid en befintlig fristående grundskola i Orust 
kommun, från och med läsåret 2024/2025. Skolinspektionen har av den anledningen 
gett Orust kommun möjlighet att yttra sig över denna ansökan. Diarienummer SI 
2023:928. 
 
Stensbo Skola Ideell Förening bedriver sedan många år en verksamhet från förskoleklass 
till och med årskurs 6 i Orust kommun. Kommunen och friskolan har en väl etablerad 
kontakt. Idag har eleverna vid Stensbo Friskola sin fritidsverksamhet tillsammans med 
eleverna vid den kommunala skolan i Ellös. Ellös skola har i dagsläget 73 elever 
inskrivna i sin fritidshemsverksamhet; vara 24 elever kommer från Stensbo Friskola. 
 
Ur Skollagen i kap 14 
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 
och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
 
Fritidshemmet och grundskolan inom Stensbo Friskola bedrivs idag inte av en och 
samma huvudman. Fritidshemmets uppgift är att komplettera den utbildning som sker i 
förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet samarbetar med förskolan, 
förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs 
utifrån skollagen och läroplanen. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-03-02 KS/2023:360 
 

 

 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och 
erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta 
hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras 
olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och 
ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. Elevgrupperna ska ha 
en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö. Om detta ska 
kunna ske på ett relevant sätt bör verksamheterna vara integrerade. 
 
Bedömning 
Från kommunens sida föreligger inget hinder för att starta en verksamhet enligt 
ansökan. Effekterna ekonomiskt eller organisatoriskt på Orust kommun bedöms vara av 
en betydligt liten omfattning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef, Lärande



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-03-02 KS/2022:1861 
 

 

Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se 
 
 
Revidering av regler för barnomsorg 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Anta reviderade regler för barnomsorg. 
2. Att reglerna gäller från och med 2023-05-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommuns regler för barnomsorg och fritidshem reviderades senast våren 2021, då 
ingick båda verksamhetsformerna i samma regeldokument. Under hösten 2022 har det 
uppstått behov av att revidera reglerna. 
 
De flesta ändringar som gjorts är antingen utifrån redaktionell karaktär och utifrån 
förtydliganden. De största förändringarna består av: 
• Behovet av att dela upp dokumentet i två olika regelverk för respektive  
 verksamhetsområde 
• Rektors möjlighet att besluta om när de 15 timmar som ingår i allmän förskola,  
 ska förläggas. 
• Anpassa det utifrån lagkravet om tillgänglighetanpassning 
• Uppdatera det utifrån kommunens antagna grafiska profil. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Regler för barnomsorg daterade 2023-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
OKFS 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef, Lärande



 2023-03-01 Dnr KS/2022:1861

Dokumenttyp 

Regler 
Antagen av 

Kommunstyrelsen 
Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

KS/2015:536 § 87 (2015-06-11) 
Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 

2023-05-01 - Gäller tills 
vidare 

Dokumentansvarig i 

förvaltningen Sektorchef 
Lärande 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 

KS/2020:1320, KF § 57 (2021-05-20) 

Gäller för målgruppen 

Sektor Lärande 

Kontakt om styrdokumentet 

Lärandekontoret, telefon 0304-33 40 00, e-post: larande@orust.se 
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Regler för barnomsorg i förskola 

Rätt till plats 
Plats i kommunens förskoleverksamhet erbjuds till barn som är folkbokförda i 
kommunen och barn som i övriga fall ska räknas som bosatta i kommunen enligt 
Skollagen (29 kap § 1-3). Barnet kan tidigast få en placering när det fyllt ett år. 
Enligt gällande lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, beaktas 
barnperspektiv vid hantering av barnomsorgsplats. 
 
För att ha rätt till plats i förskola ska vårdnadshavare arbeta, studera, aktivt söka 
arbete eller vara föräldralediga med annat barn.  
 
Orust kommun tillämpar garantitid. Garantitid innebär att barnet är garanterat en 
förskoleplats på någon av kommunens förskolor inom fyra månader efter att 
ansökan har kommit in. 
 
Orust kommun har rätt att begära intyg från arbetsgivare eller 
utbildningssamordnare för att, vid behov, kunna kontrollera vårdnadshavares rätt 
till plats i förskola och omfattningen av behovet. 

Barn i behov av särskilt stöd 
Barn som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling, har rätt till plats i förskola (Skollagen 8 kap § 7). Rektor beslutar om 
rätten till plats. 
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Ansökan om barnomsorg, köregler och turordning till förskola 
Ansökan om plats får göras tidigast sex månader före det datum man önskar 
placering. Ansökan sker via kommunens webbplats och e-tjänsten 
Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. 
 
I ansökan anger man i vilken omfattning barnet behöver barnomsorg genom att 
ansökan om kontraktstid (timmer per vecka): 15 timmar per vecka (deltid) eller mer 
än 15 timmar per vecka (heltid). 
 
Plats i förskola kan erbjudas från den dag barnet är ett år tills barnet börjar skolan. 
Placering sker efter ansökningsdatum. Vid flera ansökningar samma datum sker 
turordning utifrån födelsedatum (äldst först). Avvikelser kan göras med hänsyn till 
barngruppens sammansättning. Hänsyn tas till eventuella förturer.  
 
Erbjudandet om plats ska besvaras via vår e-tjänst för barnomsorg inom en vecka. 
Efter påminnelse och om svar inte har kommit in, går erbjudandet till nästa i kön.  

Förtur 
Följande omständigheter utgör skäl för förtur 

 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 
 Syskon till redan placerat barn  
 Barn som redan har kommunal barnomsorg och önskar byta till annan 

placering 
 
Introduktion (inskolning) 
Med introduktion menas den tid som går åt innan barnet funnit sig tillrätta i 
verksamheten. Under en period upp till cirka två veckor kommer barnet med 
vårdnadshavare på korta besök. Avgift debiteras från första placeringsdagen. 
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Vistelsetid och schema 
Vistelsetid avser den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar och skälig restid 
till och från arbete eller skola. 
 
När vårdnadshavare har semester eller är lediga från arbete, studier eller 
arbetssökande ska barnet vara ledigt. 
 
Schema registreras i e-tjänsten Lärplattform skola och förskola, Schoolsoft. Schemat 
ska visa vilka tider barnet ska vara i förskolan. Ändringar i schemat ska registreras 
minst två veckor i förväg. Justeringar i vistelsetid vid enstaka tillfällen, görs i samråd 
med förskolan. 
 
För barn i behov av utökad vistelsetid under föräldraledighet eller på grund av andra 
omständigheter, görs ansökan av vårdnadshavare. Beslut om utökad vistelsetid, 
besluta sav rektor. 
 
Kontraktstid registreras i kommunens e-tjänst Elevadministration, barnomsorg, skola, 
Schoolsoft så snart behovet av barnomsorg ändras från deltid (15 timmar per vecka) 
till heltid (mer än 15 timmar per vecka) eller tvärtom. 
 
Ett riktmärke inom barnomsorgen är utifrån Barnkonventionen § 31, att barn bör 
vistas i barnverksamhet max 50 timmar i veckan för att ha möjlighet till vila. För 
barn i behov av utökad vistelsetid, kan en särskild prövning göras. Rektor har 
möjlighet att besluta om avvikelse om vårdnadshavare redovisar särskilda skäl till 
viss tidsanpassning.  

Avgiftsfri allmän förskola 
Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till plats i en 
avgiftsfri plats i förskolan (Skollagen 8 kap § 4). Omfattningen är 525 timmar per 
år, vilket innebär 15 timmar per vecka, och följer skolans läsårstider. Ingen vistelse 
medges under skolloven eller studiedagar. Rektor beslutar om vistelsetiden efter 
verksamhetens omfattning. 

Förskola vid föräldraledighet 
För de vårdnadshavare som är föräldralediga med äldre barn i förskolan, finns 
rätten till 15 timmar per vecka för det äldre barnet. Vistelsetiden beslutas av 
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rektor. 
 
Från och med höstterminen det år det äldre barnet fyller tre år är den platsen 
avgiftsfri. För barn i åldern 1-2 år betalas full avgift för de 15 timmar barnet vistas 
på förskolan. 
 
Vårdnadshavare som studerar eller arbetar under föräldraledigheten, och som i 
samband med det önskar utökad vistelsetid, ska lämna intyg för studier eller 
arbetsgivarintyg för arbete. 

Förskola vid arbetslöshet 
De vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per 
vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor. När förhållanden varaktigt förändras, till 
exempel genom att arbete eller studier påbörjas, ska vårdnadshavare omgående 
ansöka om kontraktsändring i kommunens e-tjänst Elevadministration, 
barnomsorg, skola, Schoolsoft. 

Förskola vid graviditetspenning 
De vårdnadshavare som enligt Försäkringskassan beviljats graviditetspenning med 
anledning av fysiskt ansträngande arbete, har rätt till förskola 15 timmar per vecka. 
Vistelsetiden beslutas av rektor. 
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Förskola vid sjukskrivning 
Under vårdnadshavares längre tids sjukdom (mer än sju dagar), har barnet rätt till 
förskola 20 timmar per vecka, fördelat på 4-5 dagar och med högst 5 timmar per 
dag. Rektor kan besluta om avvikelse om särskilda skäl föreligger, utökat behov 
ska kunna styrkas. Avgift tas ut enligt maxtaxa. 

Öppettider i förskola 
Förskolan har öppet helgfri måndag till fredag mellan klockan 06:00-18:00.  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Orust kommun erbjuder barnomsorg för barn, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie 
arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Plats kan erbjudas barn från två års 
ålder till och med vårterminen det år barnet går ur årskurs 6. Ansökan sker via 
kommunens webbplats och e-tjänst Elevadministration, barnomsorg, skola, 
Schoolsoft. 
 
Vårdnadshavares arbetstid ska styrkas med intyg och schema från arbetsgivare. 
Ansökan utreds och bedöms individuellt. 
 
Verksamheten bedrivs i anslutning till Ängsbergets förskola i Henån. 
 
Barnomsorg beviljas i följande kategorier: 

1. Måndag – fredag klockan 18:00-22:00 
2. Måndag – fredag klockan 22:00-06:00 
3. Fredag klockan 22:00 till och med måndag klockan 06:00 

Förändrade öppettider vid samordnad verksamhet och studiedagar 
Kommunens förskolor samordnar verksamheten under fyra veckor under 
sommarperioden, samt under jul- och mellandagarna. Ansökan om barnomsorg 
under dessa perioder sker via kommunens webbplats och e-tjänsten 
Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. Ansökningsperioden meddelas 
via meddelande i Schoolsoft Lärplattform. 
 
Förskolorna har fyra kompetensutvecklingsdagar för personalen per år, dessa 
dagar är förskolan stängd. Om vårdnadshavare inte kan ordna barnomsorg själva 
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dessa dagar, kan alternativ erbjudas. Det ges ingen avgiftsreducering vid dessa 
dagar. 

Uppsägning av plats 
Uppsägning av barnomsorgsplats görs via kommunens webbplats och e-tjänsten 
Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft.  
 
Uppsägningstiden för en plats är två månader. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om barnet använder platsen eller inte. 
 
I samband med att barnet börjar förskoleklass, går förskoleplatsen automatiskt över 
till en fritidsplats från och med 1 augusti. 

Om platsen inte nyttjas 
Om vårdnadshavare inte nyttjar platsen i förskolan under tre månader, avslutas 
platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom. 
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Avgifter för barnomsorg 
Orust kommun tillämpar maxtaxa enligt skolverkets riktlinjer. Avgiftsnivåerna för 
maxtaxan indexregleras och uppräknas årligen. 
 
Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Uppgiften 
om hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt (bruttoinkomst) ska 
lämnas i samband med att vårdnadshavare tackar ja till en placering. Vid förändrad 
inkomst ska det, så snart som möjligt, meddelas via kommunens webbplats och e-
tjänst Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. 
 
Om inte inkomstuppgifter lämnas, debiteras den högsta avgiften efter gällande 
maxtaxa. 
 
Avgiften tas ut från första placeringsdagen. Avgift för barnomsorgsplats betalas 12 
månader om året. En plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under 
hela året, även under lov, semester och annan ledighet. 
 
Vårdnadshavare som har flera barn betalar full avgift för det yngsta barnet. För 
äldre syskon blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalas 
ingen avgift. Det yngsta barnet är alltid barn 1 oberoende om barnet vistas i 
förskola eller fritidshem. 
 
Från och med 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass, gäller taxa för 
fritidshem om barnet ska övergå till denna verksamhet. 
 
För avgifter: se aktuell avgiftstabell på kommunens webbplats. 

Kontroll av inlämnade uppgifter 
Kommunen kontrollerar lämnade inkomstuppgifter med Skatteverket. 
Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, vilket beror på att 
kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. 
Om uppgifterna vid kontroll inte stämmer med lämnade uppgifter från 
vårdnadshavare, kan vårdnadshavare bli återbetalningsskyldig om för låg inkomst 
anmälts och få pengar tillbaka när för hög inkomst har anmälts. 
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Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften ska fastställas? 
Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hela 
hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte 
har gemensamma barn.  
 
Du ska bara uppge skattepliktiga inkomster, det är: 

 Lön före skatt (bruttoinkomst) 
 Föräldrapenning 
 Sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning 
 Vårdbidrag för barn (endast den skattepliktiga delen) 
 Pension (inte barnpension) 
 Livränta 
 Aktivitetsstöd 
 Familjebidrag i form av familjepenning och/eller familjehemsföräldrars 

arvodesersättning 
 Arbetslöshetsersättning (A-kassa) 
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Reducerad avgift 
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän 
förskola motsvarande 525 timmar per år, 15 timmar per vecka, där verksamheten är 
avgiftsfri. 
 
Är vistelsetiden mer än 15 timmar per vecka, reduceras avgiften med 25 %. 
 
Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av till exempel 
lovdagar, semester eller vid sjukdom en kortare period. Om barnet är sjukt under 
en längre tid, kan reducering av avgift beviljas efter en särskild prövning. 

Gemensam vårdnad 
Vid gemensam vårdnad av barn där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och 
båda har behov av barnomsorg, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i 
respektive vårdnadshavares hushåll. Respektive vårdnadshavare får då varsin 
faktura och betalar därefter utifrån sitt hushålls bruttoinkomst.  

Utebliven betalning 
Efter utebliven betalning och påminnelser kan det beslutas om avstängning i 
enlighet med fastställd rutin. När skulden har reglerats, kan ny ansökan om plats 
göras. 

Force majeure 
Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser som 
inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt 
sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt 
rättsligt bindande avtal.  
 
Om förskoleverksamheten måste stänga på grund av extraordinära orsaker gäller 
force majeure. Ingen reducering av avgiften kommer då att göras och de som 
drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängningen, har inte rätt 
till skadestånd från kommunen. 
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Överklaga beslut 
Beslut som fattas på grundval av Skollagens regler om barnomsorg kan överklagas 
av varje medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos 
Förvaltningsrätten. 

Olycksfallsförsäkring 
Orust kommun har tecknat en försäkring för barn som är folkbokförda i kommunen. 
För mer information se Orust kommuns webbplats. 
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Förvalta reglerna 

Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin 
för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 
 
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

Avvikelser och förslag 
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag 
till förändringar meddela kontaktperson för reglerna. 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-03-02 KS/2022:1985 
 

 

Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se 
 
 
Revidering av regler för fritidshem 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Anta reviderade regler för fritidshem. 
2. Att reglerna gäller från och med 2023-05-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommuns regler för barnomsorg och fritidshem reviderades senast våren 2021, då 
båda verksamhetsformerna ingick i samma regeldokument. Under hösten 2022 har det 
uppstått behov av att revidera reglerna. 
 
De flesta ändringar som gjorts är antingen utifrån redaktionell karaktär och utifrån 
förtydliganden. De största förändringarna består av: 
• Behovet av att dela upp dokumentet i två olika regelverk för respektive  
 verksamhetsområde 
• Anpassa det utifrån lagkravet om tillgänglighetanpassning 
• Uppdatera det utifrån kommunens antagna grafiska profil. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Regler för fritidshem daterade 2023-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
OKFS 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef, Lärande



2023-03-01 Dnr KS/2022:1985
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Dokumentansvarig i 
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Regler för barnomsorg i fritidshem 

Rätt till plats 
Plats i kommunens fritidsverksamhet erbjuds till barn som är folkbokförda i 
kommunen och barn som i övriga fall ska räknas som bosatta i kommunen enligt 
skollagen. Enligt gällande lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, 
beaktas barnperspektiv vid hantering av barnomsorgsplats. 
 
Verksamheten är till för barn från det år de fyller 6 år till och med årskurs 6 i 
grundskolan. För att ha rätt till plats i fritidsverksamhet ska vårdnadshavare arbeta 
eller studera. Barnet vistas i fritidshemmet under den skolfria tiden och under 
lovdagar.  
 
Orust kommun har rätt att begära intyg från arbetsgivare eller utbildningssamordnare 
för att vid behov kunna kontrollera vårdnadshavares rätt till plats i fritidshem och 
omfattningen av platsbehovet. 

Barn i behov av särskilt stöd 
Barn som i normalfall inte har rätt till plats i fritidshem kan ha rätt till plats om barnet 
av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
(Skollagen 14 kap § 7). Rektor beslutar om rätten till plats. 

Ansökan om plats 
Ansökan om plats i fritidshem sker via kommunens webbplats och e-tjänst 
Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft.  
 
Ansökan om plats får göras efter att barnet fått besked om placering vid skola. Plats 
i fritidshem erbjuds på den skolenhet som eleven går i skolan. 
 
I ansökan anger man i vilken omfattning barnet behöver omsorg genom att ansöka 
om kontraktstid (antal timmar per vecka). En plats i fritids räknas alltid som en 
heltidsplats oavsett antal timmar per vecka. 
 
Erbjudandet om plats ska besvaras via kommunens e-tjänst för barnomsorg inom 
en vecka. 
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Vistelsetid och schema 
Vistelsetiden är den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar samt skälig restid 
till och från arbete eller skola.  
 
När vårdnadshavare har semester eller är lediga från arbete, studier eller 
arbetssökande ska barnet vara ledigt.  
 
Schema registreras i e-tjänsten Lärplattform skola och förskola, Schoolsoft. Schemat 
ska visa vilka tider barnet ska vara i fritids. Ändringar i schemat ska göras minst två 
veckor i förväg, och görs via kommunens e-tjänst. Justeringar i vistelsetid vid enstaka 
tillfällen görs i samråd med fritidshemmet. 

Fritidshem vid föräldraledighet 
För de vårdnadshavare som är föräldralediga, finns inte rätten till fritidshem. Plats för 
barn i fritidshem ska sägas upp senast två månader innan föräldraledighetens början 
via kommunens e-tjänst Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. Om det 
inte finns beslut om särskilt stöd upphör platsen i samband med det nya syskonets 
födelse. 
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Fritidshem vid arbetslöshet 
För de vårdnadshavare som är arbetssökande, finns inte rätten till fritidshem. 
Vårdnadshavare som blir arbetssökande eller permitterade får behålla platsen i 
högst tre månader och ska säga upp platsen via kommunens e-tjänst 
Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft.  
 
Vistelsen får ha en omfattning av tre timmar per dag. Barnets totala vistelsetid i 
skola och fritidshem förutsätts inte överstiga 8 timmar per dag. 

Fritidshem vid sjukskrivning 
Under vårdnadshavares längre tids sjukdom (mer än sju dagar) behåller barnet sin 
plats, barnets totala vistelsetid i skola och fritidshem förutsätts dock inte överstiga 
8 timmar per dag. Rektor kan besluta om avvikelse ifall särskilda skäl föreligger, ett 
utökat behov ska kunna styrkas.  

Öppettider 
Fritidshemmet har öppet helgfri måndag-fredag mellan klockan 06.00-18.00.  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Orust kommun erbjuder barnomsorg för barn, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie 
arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Plats kan erbjudas barn från två års ålder 
till och med vårterminen det år barnet går ur årskurs 6. Ansökan sker via kommunens 
webbplats och e-tjänst Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. 
 
Vårdnadshavares arbetstid ska styrkas med intyg och schema från arbetsgivare. 
Ansökan utreds och bedöms individuellt. 
 
Verksamheten bedrivs i anslutning till Ängsbergets förskola i Henån. 
 
Barnomsorg beviljas i följande kategorier: 

1. Måndag – fredag klockan 18:00-22:00 
2. Måndag – fredag klockan 22:00-06:00 
3. Fredag klockan 22:00 till och med måndag klockan 06:00 
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Förändrade öppettider vid samordnad verksamhet och studiedagar 
Kommunens fritidshem samordnar verksamheten under fyra veckor under 
sommarperioden, samt under jul- och mellandagarna. Ansökan om barnomsorg 
under dessa perioder sker via kommunens webbplats och e-tjänsten 
Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. Ansökningsperioden meddelas 
via meddelande i Schoolsoft Lärplattform. 
 
Fritidshemmen har fyra kompetensutvecklingsdagar för personalen per år, dessa 
dagar är fritidshemmet stängt. Om vårdnadshavare inte kan ordna barnomsorg 
själva dessa dagar, kan alternativ erbjudas. Det ges ingen avgiftsreducering vid 
dessa dagar. 

Fritidshem under skollov 
De barn som inte har någon plats i fritidshem i vanliga fall, kan ibland behöva 
tillfällig plats om vårdnadshavarna arbete eller studier även under lov. Ansökan om 
tillfällig plats under skollov ska göras senast en månad före lovet via kommunens 
e-tjänst Lovfritids, ansökan. Det är den ansvarige rektorn som ger besked om plats 
kan erbjudas eller inte. Besked ges senast två veckor före aktuellt lov. Ansökan är 
bindande om plats erbjudits. Avgiften är 75 kronor per dag och debiteras oavsett 
om platsen används eller inte.  
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Uppsägning av plats 
Uppsägning av fritidsplats görs via kommunens webbplats och e-tjänst 
Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. Uppsägningstiden för en plats 
är två månader. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används 
eller inte. 

Om platsen inte nyttjas 
Om vårdnadshavare inte nyttjar platsen i fritidshem under tre månader, avslutas 
platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom. 

Avgifter för fritidshem 
Orust kommun tillämpar maxtaxa enligt skolverkets riktlinjer. Avgiftsnivåerna för 
maxtaxan indexregleras och uppräknas årligen. 
 
Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Uppgiften 
om hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt (bruttoinkomst) ska 
lämnas i samband med att vårdnadshavare tackar ja till en placering. Vid förändrad 
inkomst ska det, så snart som möjligt, meddelas via kommunens webbplats och e-
tjänst Elevadministration, barnomsorg, skola, Schoolsoft. 
 
Om inte inkomstuppgifter lämnas, debiteras den högsta avgiften efter gällande 
maxtaxa. 
 
Avgiften tas ut från första placeringsdagen. Avgift för plats i fritidshem betalas 12 
månader om året. Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av till 
exempel lovdagar, semester eller vid sjukdom under en kortare period. 
 
Vårdnadshavare som har flera barn betalar full avgift för det yngsta barnet. För äldre 
syskon blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalas ingen 
avgift. Det yngsta barnet är alltid barn 1 oberoende om barnet vistas i förskola eller 
fritidshem. 
 
För avgifter: se aktuell avgiftstabell på kommunens webbplats. 
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Kontroll av inlämnade uppgifter 
Kommunen kontrollerar lämnade inkomstuppgifter med Skatteverket. 
Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, vilket beror på att 
kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Om 
uppgifterna vid kontroll inte stämmer med lämnade uppgifter från vårdnadshavare, 
kan vårdnadshavare bli återbetalningsskyldig om för låg inkomst anmälts och få 
pengar tillbaka när för hög inkomst har anmälts. 

Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften ska fastställas? 
Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hela 
hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte 
har gemensamma barn.  
 
Du ska bara uppge skattepliktiga inkomster, det är: 

 Lön före skatt (bruttoinkomst) 
 Föräldrapenning 
 Sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning 
 Vårdbidrag för barn (endast den skattepliktiga delen) 
 Pension (inte barnpension) 
 Livränta 
 Aktivitetsstöd 
 Familjebidrag i form av familjepenning och/eller familjehemsföräldrars 

arvodesersättning 
 Arbetslöshetsersättning (A-kassa) 

 

 
Gemensam vårdnad 
Vid gemensam vårdnad av barn där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och 
båda har behov av barnomsorg, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i 
respektive vårdnadshavares hushåll. Respektive vårdnadshavare får då varsin 
faktura och betalar därefter utifrån sitt hushålls bruttoinkomst.  

Utebliven betalning 
Efter utebliven betalning och påminnelser kan det beslutas om avstängning i enlighet 
med fastställd rutin. När skulden har reglerats, kan ny ansökan om plats göras. 
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Force majeure 
Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser som 
inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt 
sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt 
rättsligt bindande avtal.  
 
Om fritidshemmen måste stänga på grund av extraordinära orsaker gäller force 
majeure. Ingen reducering av avgiften kommer då att göras och de som drabbas av 
inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängningen, har inte rätt till skadestånd 
från kommunen. 

Överklaga beslut 
Beslut som fattas på grundval av Skollagens regler om barnomsorg kan överklagas 
av varje medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos 
Förvaltningsrätten. 

Olycksfallsförsäkring 
Orust kommun har tecknat en försäkring för barn som är folkbokförda i kommunen. 
För mer information se Orust kommuns webbplats. 

Förvalta reglerna 

Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin 
för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 
 
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

Avvikelser och förslag 
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag 
till förändringar meddela kontaktperson för reglerna. 
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Telefon 0304-33 41 15 

 
 Lärandeutskottets 
representanter 
 Berörda rektorer 
 
 
 
 
Utskottet för lärande verksamhetsbesök 
 
Utskottet för lärande gör måndagen den 13 mars 2023 verksamhets-
besök vid Ängås skola. Representanterna samlas klockan 08.15 vid 
Ängås skolas expedition.  
 
Program för besöket 
08.30-09.00 Ledningens information/dialog med politiken. 
09.00-09.30 Intervju med elever i årskurs F-6 (max en elev från varje 
årskurs 2-6). 
09.30-10.00 Intervju med elever i årskurs 7-9 (max 2 elever från varje 
årskurs). 
10.00-11.00 Intervju med personal. 
11.00-12.00 Utskottets/sektors representanter gör en kort 
sammanfattning av  
 besöket. Skolans rektorer deltar. 
12.00-13.00 Lunch. 
 
Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt 
sammanträde. Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån. 
 
Deltagare 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från 
utskottet för 
lärande. 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 
 
 
 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Administratör 
Tfn 0304-33 41 15 

 
 Rektorer för Ängås skola 
 
 
 
 
 
Lärandeutskottets verksamhetsbesök 
 
Enligt överenskommelse översändes programmet inför 
verksamhetsbesöket den 13 mars 2023. Vi ger er program samt 
frågeställningar inför verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till 
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 ska 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 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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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? 
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i 
for av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 

Elever 
 
1. Berätta vad du tycker är roligt och intressant att lära dig i skolan. 

2. Vad kan läraren göra för att göra ett ämne mer roligt och intressant? 

3. Vad tycker du att du själv behöver göra för att det ska gå lättare för 
dig att lära  
 dig ett ämne du tycker är svårt? 

4. Berätta om du tycker att det finns något som är orättvist i skolan. 

5. Har flickor och pojkar lika lätt att få hjälp av läraren? 

6. Berätta hur du använder datorn/läsplattan på lektionerna. 

7. Beskriv ett mål som bestämmer vad du ska lära dig i skolan. 

8. På vilket sätt låter lärarna dig vara med och planera vad lektionerna 
ska  
 innehålla? 

9. På vilket sätt får du vara med och bedöma vad som var bra och inte 
bra med  
 en lektion? 
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10. Vad brukar du få göra när du är med på ett utvecklingssamtal? 

11. Hur gör du för att vara aktiv och delta när det är klassråd? 

12. Hur får du förbereda dig för de nationella proven? 

13. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i skolan?  

14. Berätta vad du vet om hur skolan arbetar för att motverka kränkande 

behandling. 

15. Vad tycker du är bäst med just den här skolan? 

16. Vad tycker du att skolan borde bli bättre på? 

 
 
 



Mål på enhetsnivå             2022-06-20 
(Mål=uppdrag i Stratsys.  Ett mål per dokument, skickas till Lars) 
 
Enhet: Ängås Skola F-3 & Fritids 
 

Uppdrag (utvecklingsområde): Minska kränkande ord och konflikter  
 

Läsår: 22/23 
 

Vilken koppling har det till sektors prioriterade uppdrag? 
1.Minska barngruppernas storlek 2. Ökad närvaro, 3. Ökade meritvärden 4. Ökad andel elever med 

fullständiga betyg.  

 

2. Genom ett förbättrat språk med minskade konflikter ökar närvaron eftersom vi vet att det finns elever 

som stannar hemma av rädsla för kränkningar eller oro för att hamna i konflikt. 

3. Genom att flytta fokus från kränkningar och konflikter, hoppas vi att eleverna lägger fokus på 

undervisningen, vilket ger ökade meritvärden. 

4. Elever som kan släppa oro för kränkningar och konflikter mår bättre och kan fokusera på undervisning 

och därmed öka chanserna att nå fullständiga betyg. 
 

Åtgärder 
Vad? Hur? för att uppfylla uppdraget  

 

Vi har nolltolerans mot kränkande ord. Information direkt från höstterminens början. All inblandad 

personal på F-6 skall känna till det. Information går ut i olika kanaler till alla elever och alla 

vårdnadshavare. Personal ringer direkt hem till vårdnadshavare när elev har använt kränkande ord eller 

varit inblandad i en konflikt. Genom att informera om det i förväg hoppas vi på förståelse från 

vårdnadshavare.  

 

Mentorer tillsammans med skolkurator lär ut konflikthantering genom rollspel, läsning, filmer och olika 

exempel via olika medier. Mentorer tillsammans med skolkurator säkerställer att eleverna känner att de 

kan berätta om ångest och oro för någon vuxen i skolan som de känner förtroende för. Eleverna får 

information om ångestdämpande andningsövningar etc. Skolkurator lär ut till mentorer, som lär ut till 

elever. 

 

Upplägg:  

1. Information till och diskussion med pedagogerna angående användning av kränkande ord på F-6. 

2. Lära eleverna att kunna sätta ord på känslor mm. 

3. Lära känna eleverna, även skolkurator mfl. 

 

 

Kryssa i vilken nivå åtgärderna befinner sig på, minst en. 

Individnivå  Gruppnivå Organisationsnivå 

x x x 

 

 

Förväntad effekt  

Mätbar eller märkbar av åtgärden, på kort respektive lång sikt 

 

Mentorer och övrig personal stämmer regelbundet av hur de upplever kränkningar, hur ofta de ringer 

hem till vårdnadshavare som deras reaktioner. Mentorer gör snabba avstämningar i varje klass om 

elevernas upplevelse av kränkningar och konflikter. Kurator stämmer av med EHT och mentorer kring sin 

upplevelse i elevernas förändrade beteende och upplevelse. 



 

Uppföljning 
Avstämningsdatum: 2022-10-17, 2022-12-01, 2023-02-02, 2023-04-30 (möten med trygghetsgruppen), 

Uppföljningsmetod? Vid Trygghetsgruppens möten samlas alla upplevda effekter ihop och redovisas. 

Sammanställning för hela F-6. 
 

Ansvarig(a) 
Namn    Roll 

Susanne Hofling  rektor 

Viveca Erickson  skolkurator 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Hit återkommer du och utvärderar uppdraget. 
 
Resultat av målet   Datum: 2022-06-20 
Analys. Fortsättning. 
 

 

 

 

 

 

 

Dela åter till utvecklingschef för införande i Stratsys 
 



Uppdrag på enhetsnivå 
(Ett dokument per uppdrag, dela sedan med utvecklingschef, så förs det in i Stratsys. Dela även efter uppföljning) 
 
Enhet: Ängås skola 4-6 
 
Uppdrag (utvecklingsområde): Riktade resurser 
 

Läsår: 22/23 
 

Vilken koppling har det till sektors prioriterade uppdrag? 
1.Minska barngruppernas storlek 2. Ökad närvaro, 3. Ökade meritvärden 4. Ökad andel elever med fullständiga 
betyg. 
 

Åtgärder 
Vad? Hur? för att uppfylla uppdraget 
 
Under 21/22 arbetar vi aktivt med våra ämnesverksträffar så att pedagogerna håller sig uppdaterade i sina 
ämneskunskaper. Alla matematiklärare genomför en distansutbildning angående något som kallas 
Singaporemodeleen. Detta är en gemensam satsning för att matematiklärare på Orust. Vi kommer också ha 
fortbildning i läsa/skriva i ämneslagen. Utöver detta arbetar vi vidare med Kooperativ lärande för hela F-9. Varje 
stadie har ett par pedagoger som ansvarar för att driva detta på respektive stadie men då också ha en röd tråd F-
9. 
 
Vi fortsätter att arbeta med det vi kallar ”M4”. Det innebär att de elever som behöver har möjlighet att få en mer 
individuell undervisning. I denna grupp arbetar behöriga pedagoger mot de olika årskurserna. 
 
Undervisande pedagog och EHT lägger gemensamt upp en plan för vilka elever som är i behov av stöd i M4 och 
det är kunskapsinlärningen som är i fokus för denna grupp. Undervisande pedagog är den som är huvudansvarig 
för elevernas arbete i M4 men arbetet läggs upp tillsammans med pedagog i M4. Var sjätte vecka utvärderas 
elevernas arbete på en EHT-träff. Specialpedagog följer kontinuerligt upp arbetet. 
 
Genom att organisera stödet på detta sätt får även eleverna i de ordinarie klasserna möjlighet till mer stöd av den 
undervisande pedagogen.  
 
Genom M4 genomför vi även intensiv lästräning i sex veckor för de elever i åk 4 som vi genom screening har sett 
är i behov av detta, 

Kryssa i vilken nivå åtgärderna befinner sig på, minst en. 
Individnivå  Gruppnivå Organisationsnivå 

x x x 

 
 

Förväntad effekt  
Mätbar eller märkbar av åtgärden, på kort respektive lång sikt 
Den förväntade effekten är att fortsätta ha en hög måluppfyllelse vilket går att se på Schoolsoft alternativt på 
betygen för åk 6.  
 

Uppföljning 
Avstämningsdatum:  
221216 samt 230615   
 
Uppföljningsmetod 
Betyg och Schoolsoft 
 



Ansvarig(a) 
Namn Sussie Källerfelt Roll Rektor Ängås skola 4-6 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Hit återkommer du och utvärderar uppdraget. 
 
Resultat av uppdraget   Datum: 220831 
Analys. Fortsättning. 
 
 
 
 
 
 
 

Dela åter till utvecklingschef för införande i Stratsys 



Uppdrag på enhetsnivå 
(Ett dokument per uppdrag, dela sedan med utvecklingschef, så förs det in i Stratsys. Dela även efter uppföljning) 
 
Enhet: Ängås skola 4-6 
 
Uppdrag (utvecklingsområde): Närvaro 
 

Läsår 22/23  
 

Vilken koppling har det till sektors prioriterade uppdrag? 
1.Minska barngruppernas storlek 2. Ökad närvaro, 3. Ökade meritvärden 4. Ökad andel elever med fullständiga 
betyg. 
 

Åtgärder 
Vad? Hur? för att uppfylla uppdraget 

Vi kommer att implementera den plan som just nu tas fram centralt i kommunen när det gäller närvaro. Maria 
Solindon kommer att bjudas in till ett arbetslagsmöte så att pedagoger kan ställa eventuella frågor runt planen och 
hennes arbete, 

I augusti gick vi igenom hur det sett ut tidigare för alla elever på mellanstadiet för att fånga upp vissa elever direkt.  

En gång i månaden följer vi upp de elever som har en frånvaro som är mer än 10%. Fördelen med detta 
arbetssätt är att alla undervisande lärare ha möjlighet att vara med i arbetet. EHT har också regelbundna 
uppföljningar. 

Rektor har gått ut med information via Schoolsoft till elever och vårdandshavare om vikten av närvaro. 

Vi har pedagogiska träffar där vi lyfter hur vi gemensamt ska arbeta för att alla elever ska känna sig viktiga i 
skolan och veta att de är saknade när de inte är på plats. 

Pedagogerna kommer att lyfta vikten av att vara närvarande i skolan med föräldrarna på de föräldramöten som 
hålls i början av läsåret. De kommer också gå igenom elevernas närvaro vid läsårets individuella 
utvecklingssamtal 

Viktiga faktorer för närvaro är att skapa trygghet och gemenskap. En pedagog har fortsatt ansvar för 
rastaktiviteter för att skapa detta.  Eleverna kan genom klassråd och elevråd påverka vad för aktiviteter som ska 
genomföras. För att möjliggöra detta har åk-4 - 6 schemalagt gemensamma förmiddagsraster 

 
 
 

Kryssa i vilken nivå åtgärderna befinner sig på, minst en. 
Individnivå  Gruppnivå Organisationsnivå 

x x x 

 
 

Förväntad effekt  
Mätbar eller märkbar av åtgärden, på kort respektive lång sikt 
Minska frånvaron 
Eleverna känner trygghet och gemenskap på skolan. 



 

Uppföljning 
Avstämningsdatum:  
Närvaron följs upp månadsvis via Schoolsoft 
Trygghet och gemenskap följs upp i enkätundersökning som sker terminsvis. 
 

Ansvarig(a) 
Namn Sussie Källerfelt Roll Rektor Ängås skola 4-6 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Hit återkommer du och utvärderar uppdraget. 
 
Resultat av uppdraget   Datum: 220831 
Analys. Fortsättning.  
 
 
 
 
 
 
 

Dela åter till utvecklingschef för införande i Stratsys 



Uppdrag på enhetsnivå 
(Ett dokument per uppdrag, dela sedan med utvecklingschef, så förs det in i Stratsys. Dela även efter uppföljning) 
 
Enhet: Modersmålsenheten 
 
Uppdrag (utvecklingsområde): Lektionsutveckling 
 

Läsår: 22/23  
 

Vilken koppling har det till sektors prioriterade uppdrag? 
1.Minska barngruppernas storlek 2. Ökad närvaro, 3. Ökade meritvärden 4. Ökad andel elever med 
fullständiga betyg. 
 

Åtgärder 
Vad? Hur? för att uppfylla uppdraget 
Enheten kommer att genomföra en studiecirkel utifrån boken ”Återkoppling”. De kommer att läsa litteraturen och 
sedan få praktiska uppgifter att genomföra. Dessa uppgifter följs sedan upp vid en pedagogisk träff. 
Vi har också ett arbete runt de nya betygsbestämmelserna. 
 

Kryssa i vilken nivå åtgärderna befinner sig på, minst en. 
Individnivå  Gruppnivå Organisationsnivå 
 

X X 

 
 

Förväntad effekt  
Ökad struktur på modersmålsundervisningen 
 

Uppföljning 
Avstämningsdatum: 230615  (ett eller flera),  
Uppföljningsmetod? Intervjuer 
 

Ansvarig(a) 
Namn Sussie Källerfelt Roll Chef modersmål 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Hit återkommer du och utvärderar uppdraget. 
 
Resultat av uppdraget   Datum: 220831 
Analys. Fortsättning. 
 
 
 
 
 
 
 



Dela åter till utvecklingschef för införande i Stratsys 
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Utvärdering Ängås 7-9 2122: sammanfattning 
Särskilda händelser och aspekter 
Rektorsfrånvaro 
Jag var sjukskriven på heltid under november – mars och sedan på halvtid läsåret ut. Mina 
kvalitetsuppföljningar blev det därför inte mycket med. 

Lärarfrånvaro 
En nyanställd lärare i matematik var sjukskriven större delen av året, en lärare i musik ungefär halva. 
Detta ovanpå annat skapade stress i verksamheten. 

Sjuorna 
Läsåret präglades av mycket arbete med sjuorna, som kom in med undergångsliknande förutsägelser. 
Skolk, stök och kränkningar gjorde skolarbetet svårt. Många F blev resultatet. 
Enorma ansträngningar lades på individer och grupper. Personalförstärkning sattes in med två tjänster 
och organisationen förändrades. Även åttor och nior klagade livligt på att sjuorna stökade och gapade 
– detta var något nytt. En temavecka med värdegrund sades göra god effekt. 

Utvecklingsplan Ängås skola 7-9 läsåret 2122 
Det blev inte så mycket av med detta pga sjukfrånvaron. 

Hur utveckla skolan mot högre måluppfyllelse? 
Utvecklingsgruppen F-9 plockas fram ur distansens malpåse och fortsätter i utökade form sitt arbete 
med att djupfundera utifrån olika perspektiv: hur kan vi bli lite bättre? 
Organisation, relationer, rollsystem, symbolik beaktas. 
Detta arbete påbörjades  

Samarbetsorganisation 
Ett önskemål från personalen har varit att utöka samarbetet på skolan. Organisationen har byggts för 
att kunna renodla två pedagogiska arbetslag så långt det går. Dessa kan bli grunden för samarbete över 
ämnes- och klassgränser. 
Denna organisation gick i graven. 

Kollegialt lärande 
Kompetensutvecklingstid avsätts för lärare att auskultera varandras lektioner och föra dialog om vad 
man upplever. Varje lärare besöker två kollegor två gånger. Erfarenheterna dokumenteras och 
sammanställs. 
Detta genomfördes och gav positiva effekter. 

Avgränsade uppgifter åt elever som behöver 
Elevhälsan har identifierat framgångsfaktorn att ge elever som riskerar att inte nå upp till E ett 
avgränsat material, för att inte drunkna i ett omfång de inte klarar av. Detta bör utvecklas i alla ämnen, 
samtidigt som vi bör se upp för att inte förenkla i onödan. 
Detta arbete fortsatte. 

Kvalitetsuppföljning 
Rektor avser att utveckla uppföljningen av våra insatser och resultat, dels genom SAMO och dels 
genom att besöka arbetslagen för korta avstämningar. 
Detta frös inne och skjuts på framtiden. 

Elevrådet 
Rådet ska utvecklas och göras delaktigt i uppföljningar och beslut. Rektor och pedagoger per löpande 
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schema deltar i rådet. 
Rektor började detta arbete och Mark P fortsatte framgångsrikt. 

 

Fokusområden 
 
Studiero 
Läsåret efter pandemins distansundervisning fortsatte arbetet med att förbättra studieron. 
Ordningsregler om mobilostörda lektioner, fotografering och skojbråk upprepades. 
Sjuornas situation präglade mycket av arbetet, se nedan. 

Avgränsade uppgifter 
Lärarna uppdrogs att lägga viss tid på att se hur de i sina ämnen kunde utveckla avgränsade uppgifter 
åt de elever som behöver sådana för att förstå vad de ska göra, något som elevhälsan har identifierat 
som en framgångsfaktor. 
I utvärderingar framgår att en del ha jobbat vidare med detta, andra har redan ett inarbetat koncept. 
 

Tendenser och intryck  
Många nämner att resurserna jämfört med kraven på verksamheten är ohållbara eller gör målen 
omöjliga att uppfylla. 
Många skriver att skolans rutiner fungerar väl. 
Flera lyfter fram det goda samarbetet i ämneslaget. 
Planer och rutiner gås igenom med elever i början av läsåret. 
Flera säger sig positiva till kooperativ lärande. 
Många lyfter fram elevers osäkerhet och blygsel. De vågar inte framträda, fungerar inte i nya 
konstellationer, bryter samman vid tester. – Är detta något nytt? Orustspecifikt? Sociala medier-
påverkat? Påverkar vår strikta klassorganisation? 
Nationella prov-veckor och rättning skapar stora oreda och extrajobb. 

Trender som inte tycks hänga samma: bättre betyg - mindre resurser, lägre närvaro, fler XXX-elever 
som kräver mycket resurs. 

Ämnenas utvärderingar 
SO – Nästan alla godkända. De som inte klarar E har stökat och inte jobbat.  
 
MA – Få F, bra. Fördjupningsmatte fungera bra för särskilt nior. Mycket olika framgång med 
fredagstester i olika klasser. 

NO – Bra resultat. Olika i olika klasser beroende på hur studiemotiverade eleverna är. NO svårt för 
lässvaga. Lättlästa häften har tagits fram som stöd. 

MU – Oduglig vikarie under långtidssjukskrivning. 9:or fick bra betyg, 7-8 ligger nu efter. Många fr a 
pojkar nöjer sig med D-E fastän de kan bättre. 

MOD – NP orsakade bortfall. Många elever prioriterar ämnet lågt och försöker komma till SVEN. 
Åk 6 – funkar bra att vara hos 7-9. 
Åk 7 – stökigt och omotiverat, många f 
Åk 8 – lider av pandemin, olika situation i olika språk 
Åk 9 – bra betyg, härliga grupper. 

EN – Nästan alla elever blev godkända. Stödinsatser har haft mycket stor betydelse. 

SV - Nästan alla elever blev godkända. Stödinsatser har haft mycket stor betydelse. 
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MU, HKK, BD – se individuella utv. 

SL 

Ämnesutvärderingarna fokuserar nästan helt på antal godkända elever vilket blir andefattigt. 
Helhetsbild och allmänna tendenser efterfrågas framåt. 

Närvaro 
Frånvaron under läsåret har ökat, en fortsättande trend som syns i hela Skolsverige. 

32,2 % av eleverna har högre frånvaro än 15 % (Henån 34,7%). 

65,4 % av eleverna har högre frånvaro än 10%  (Henån 66,1%) 

Resultaten på skolorna korrelerar väl avseende närvaro och betyg.  
Betygen och närvaron i stort visar inte på samma samband, då betygen blir bättre samtidigt som 
frånvaron ökar. 

Intressant och mer förvånande (tycker jag) är att de mindre barnens frånvaro endast är lite mindre än 
de störres (Ängås F-6 30,3% över 15%). 

Betyg 
Läsårets betyg bedöms som ett gott resultat. Jämfört med tidigare läsår och rikets genomsnitt blir den 
genomsnittliga betygspoängen högre över tid och skillnaden mellan könen mindre. 

Meritvärden 

Åk 2122 2021 1920 1819 Henån 2122 
 
7 212 

8 206 

9 231 226 234 228 230  
 

Betyg alla ämnen:  

85 % 79 % 88 %  76 % 

Behörighet GY:  

87 % 89 % 98 %  80 % 

Åk åtta har sämre betyg än de hade i sjuan, ovanligt. 
Intressant är också att de omtalade sjuorna, där studieron ofta varit rent usel, har bättre resultat än åk 8. 
 
Betyg flickor – pojkar 
Orust har länge haft en graverande och uppmärksammad stor skillnad i betyg mellan könen.  Läsårets 
resultat för åk 9 ser därför fenomenalt ut:  
Pojkar 232 p, flickor 229   (Henån 247/201, 46 p skillnad) 

Åk 7 och 8 är inte lika kul: 

Pojkar 194, flickor 238 – 44 p skillnad  (Henån 33 p) 

Åk 8  
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Pojkar 178, flickor 227 – 49  (Henån 40 p) 
 
Det ser ut som om årskurserna i sig inte har dåliga resultat, utan pojkarna. 
De flesta lärare ser ingen stor skillnad mellan könen gällande resultat. 
Flickor i gemen arbetar mer och är mer motiverade. 

 

Nationella prov åk 9 
Godkända: 

Sv 100 % 

Ma 79 % 

En 97% 

NP-resultatet i ma ligger detta år liksom det förra lägre än Henåns och betydligt lägre än sv och En-
resultaten. Det korrelerar också sämre med betygen. 
 

Brukarenkät 2022 
Denna genomfördes i år med åk 7 + 8, vilket gör den mindre intressant att jämföra i detalj med tidigare 
år där åk 9 deltog. 
Översiktligt sett är resultaten liknande: eleverna ger höga poäng till trygghet, lärarstöd och allmän 
nöjdhet och lägre till grad av påverkan, studiero och stimulans. 

En jämförelse med Henån detta läsår visar på en stegrad skillnad i nöjdhet: 

Ängås  Henån 

Lärarna förklarar bra  7,47 7,02 

Vi får påverka studierna  6,62 5,22 

Trygg på skolan  8,23 7,5 

Studiero   6,79  5,64 

Nöjd som helhet  7,44 6,36 

 

Skillnaden gäller samtliga frågor i enkäten. 

Lärares utvärderingar 
Pedagogernas utvärderingar är imponerande i sin beskrivning av det genomtänkta, ambitiösa och 
individualiserande, situationsbaserade arbetet. Detta och faktiska resultat tyder på en verksamhet av 
hög kvalitet. 

Framgångsfaktorer som nämns i utvärderingar 
Relation och struktur är tydligt framhållet.  Variation, situationsanpassning, individualisering, 
lyhördhet, tydlighet, humor, entusiasm 

Förslag framåt 
-Mer resurser 
-Speciallärare 
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-Gör något åt de nyanländas situation 
-Jobba med kooperativt lärande 

Kompetensutveckling 
Auskultationer genomfördes. Alla lärare besökte två kollegor och förde dialog om vad sina intryck. 
 
Kooperativt lärande 
Några av lärarna deltog i F-6:s kompetensutveckling. En heldag genomfördes för all personal. 
Erfarenheterna blev positiva och flera avser att börja jobba med KL nästa läsår. 

Organisation 
Inför läsåret strukturerades organisationen ännu ett stycke. Stödinsatser direkt riktade till elever och 
grupper förbereddes men drog onödigt mycket ut på tiden, en lärdom framåt. 
Mötesorganisationen gjordes om under ordinarie rektors sjukskrivning, vilket innebar en större 
förändring än jag tror de flesta inser. Idén med att driva fullt ut pedagogiska arbetslag togs bort. 
 
Niornas testamente 
Årets nior genomförde som vanligt en större utvärdering. 

Analys: 
Resultaten är i stora drag samstämmiga med tidigare läsårs utvärderingar: eleverna ger skolan och 
lärarna goda omdömen (mellan bra och mycket bra i snitt på alla viktiga aspekter). Matematik ses som 
det svåraste ämnet och de flesta tycker högstadiet var bättre än mellanstadiet. Några få elever ger 
betyget dåligt i en del frågor. Huvudintrycket är mycket positivt. 
En trend genom åren är att eleverna tycker att mobiltelefoner på lektioner är ett allt mindre problem, 
vilket lärarna inte håller med om. 
 
NE får betydligt bättre omdömen av eleverna än vad CLIO fick. 
Sammantaget är eleverna något mer nöjda med skolgången än tidigare års elever. 
Arbetsron har blivit bättre (glädjande eftersom det har varit ett fokusområde). 
Bäst betyg på undervisning per klass får HKK, 377 (av 400p), och Bi, 368p. Sämst får SPV, 198 p och 
En, 227 p. Skillnaden mellan klasserna är ofta stor även när de har haft samma lärare i ett ämne. Bäst 
undervisning av de tre klasserna sammanlagt får BI. Även här överensstämmer resultaten väl med 
tidigare år. 

Skillnaden i nöjdhet mellan klasserna är stor där en klass är nästan konsekvent mindre nöjd med 
allting, ibland mycket mindre nöjd.   

I kommentarerna framkommer det tydligt att eleverna värderar högt att lärare bryr sig om dem, 
försöker hjälpa dem, lyssnar på dem. De är mycket känsliga för om lärarna är oprofessionella eller 
orättvisa. 
Eleverna säger sig vilja vara med och påverka undervisningen i större utsträckning. 

Auskultationer 
ER AP, LIE 
Uppskattning av tydlighet, struktur, motivation. 

LIE ER, DP 
Ser stor skillnad killar tjejer: killar leker, tjejer jobbar. 
Stort behov av lärarstyrning. 

JR PL,  SF 
Analyserar strukturen av ordning och reda.  
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SF JR 
Tycker att de liknar varandra: relation, struktur. JR ska ta efter en del strukturer. 

Inför 2223 

Organisation 
Den nya arbetslagsorganisationen bygger på områdena de geografiska A, B och C. Detta innebär att 
lagträffarna gäller mentorerna för klasserna i respektive område och några till. Laget övervakar 
klassernas utveckling, diskuterar pedagogiska frågor och skickar spörsmål till EHT och SAMO. 
EHT träffar arbetslagen på särskilda träffar enligt rullande schema. 
Vid 7-9-möten dryftas helhetsfrågor. 
Arbetslagen skickar frågor till SAMO. 
Utvecklingsarbete bedrivs i första hand i arbetslagen (pedagogiska diskussioner) och på 7-9-möten. 

Pedagogiska diskussioner i lag 
Pluggkultur – hur främja? 
Arbetsro – utveckling 
Hemarbete – hur mycket ger ni eleverna? Hur mycket förväntas de arbeta? 
Bedömning – vilka metoder använder ni? Vad kan utvecklas? 
Elevbestämmande – eleverna säger sig i utvärderingar vilja bestämma över arbetssätten. Hur jobbar ni 
med detta? 
Stöd till varandra – hur gör ni+ hur funkar det+ 
Läsning – detta sägs vara ett problemområde där elever blir allt sämre på längre texter. Hur kan ni 
arbeta med det? 
Föräldrakontakt – hur mycket tid läggs på detta? På vilka sätt? Vilka strategier, rutiner har ni? Vad bör 
utvecklas? 

Terminsplaneringar – presentera för varandra 
Gemensamma förhållningssätt – hur gör ni? Hur går det? 
Gemensamma mål eller fokusområden 
Avstämningar 1,2,3 – hur går det? 
Ängåsandan: Vi löser saker, vi bryr oss om, vi hjälper varandra! 
Ansvar: hur rustar vi eleverna på bästa sätt för att klara gymnasiet och livet? 
 

Nationella prov 
En särskild organisation bör byggas för detta. Helklasscheman? Tema? 

Språkval 
(Ännu) mer info om vilken betydelse språkvalet har för betygspoängen bör delges föräldrar och elever. 
Ett särskilt möte med rektor införs som krav för byte till SVEN. 

Brist på vikarier 
En stressande och resultathämmande faktor är att lärare behöver gå in och ta lektioner för kollegor 
som är frånvarnade, detta för att vikarier inte finns att tillgå.  
Åtgärder: 
Vikarier sätts alltid in om sådana finns. 
Rektor övervakar hur många som går in hur mycket. 
Norm: var beredd att gå in en lektion extra i veckan. Vid mer diskuteras kompensation. 

 

Elevhälsan 
Martin, Inger, Viveca, Linda och Eliza     
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Vi har en trygg, erfaren och kompetent personal, god samverkan med övriga aktörer/lärare,  
tillgänglighet i vardagen, idoga möten med elev, vh och skolan som gett resultat, utifrån våra 
kompetenser och/eller relationer tagit oss an olika elevuppdrag = trygghet. 

Att utveckla: En tydlighet vad ett kuratorsuppdrag innebär bör göras, en speciallärare behövs, gärna 
bekostad av centrala medel. 

Insatser: Kartlägga och fördela stödinsatserna/resurserna utifrån behoven, motivationshöjare, ge 
eleverna verktyg för att klara både skolan och livet, genomföra direkta 1-1 insatser, kartlägga 
frånvaron för att främja närvaron i samverkan med Marika Solindon, LG 

På vilket sätt arbetar ni med sektorns uppdrag att främja närvaron i skolan? 

Analyser av frånvaro, mentorer följer upp frånvaron, insatser utifrån behov för att möjligheten att 
lyckas i skolan.  

Hur har utfallet av Er elevhälsoplan blivit under året och vad behöver ni förändra inför nästa år? 

Utifrån de punkter som bestämdes i Elevhälsoplanen för Sydost -21/22 framkom att vi arbetat med 
extra anpassningar, använt våra hälsoenkäter, KL (auskultationer) i viss utsträckning pga den sårbara 
vikariesituationen, nya org. för att träffa arbetslagen nästa läsår för att ytterligare öka tillgängligheten,  
tydliggjort främst gången för dok av kränkningar via Prorenata,  

 

Insatser under läsåret  listat från Lång-SAMO v 43 

 Martin förstärker beslut genom upprepningar i Veckobladet och uppföljningar 
gentemot grupper och individer. 

 SAMO uppmärksammar beslutsordningen så att viktiga frågor dras genom lagen. 
 Martin informerar fortlöpande om olika grupper. 
 En pärm med viktiga styrdokument delas ut till arbetslagen.  
 Lägg ut presentation om nyanställda på intranätet. 
 Vi funderar på omstarter av Hallkampen och Klasskampen 

 

Förslag 

 En sida för arbetslagen? Här kunde vi skriva vad som är på gång. 
 En tydligare instruktion om vad mentorer förväntas göra? 
 Tydligare dela upp institutionsansvar inom ämnesgrupperna? 
 Förbered ny variant av elevens val till våren? 

 

 



Skola Årskurs
Meritvärde 

18/19
Meritvärde 

19/20
Meritvärde 

20/21

Meritvärde 
21/22

Når målen 
alla ämnen 

18/19

Når målen 
alla ämnen 

19/20

Når målen 
alla ämnen 

20/21

Når målen 
alla ämnen 

21/22

Behörig yrkes- 
program

18/19

Behörig yrkes- 
program

19/20

Behörig yrkes- 
program

20/21

Behörig 
yrkes- 

program
21/22 Skola

Ellös skola 6 207 184 201 199 79 69 69 75 Ellös skola
Henåns skola 6 216 224 218 193 65 63 47 40 Henåns skola
Varekil 6 212 239 215 214 77 84 78 88 Varekil
Ängås 6 230 225 240 232 84 67 83 81 Ängås 
Henån 7 210 213 196 191 72 68 52 64 Henån
Henån 8 200 201 226 201 66 63 72 60 Henån
Henån 9 208 211 213 230 68 73 71 76 80 85 88 89 Henån
Ängås 7 224 222 209 212 75 74 67 64 Ängås 
Ängås 8 221 222 225 206 75 73 72 61 Ängås 
Ängås 9 228 234 226 231 67 88 79 85 87 98 89 95 Ängås 

Jämförelse föregående år av årskurs (Grön - bättre än föregående år, Gul lika, Röd sämre än föregående år)

Skola Årskurs
Meritvärde 

18/19
Meritvärde 

19/20
Meritvärde 

20/21

Meritvärde 
21/22

Når målen 
alla ämnen 

18/19

Når målen 
alla ämnen 

19/20

Når målen 
alla ämnen 

20/21

Når målen 
alla ämnen 

21/22

Behörig yrkes- 
program

18/19

Behörig yrkes- 
program

19/20

Behörig yrkes- 
program

20/21

Behörig 
yrkes- 

program
21/22 Skola

Ellös skola 6 207 184 201 199 79 69 69 75 Ellös skola
Henåns skola 6 216 224 218 193 65 63 47 40 Henåns skola
Varekil 6 212 239 215 214 77 84 78 88 Varekil
Ängås 6 230 225 240 232 84 67 83 81 Ängås 
Henån 7 210 213 196 191 72 68 52 64 Henån
Henån 8 200 201 226 201 66 63 72 60 Henån
Henån 9 208 211 213 230 68 73 71 76 80 85 88 89 Henån
Ängås 7 224 222 209 212 75 74 67 64 Ängås 
Ängås 8 221 222 225 206 75 73 72 61 Ängås 
Ängås 9 228 234 226 231 67 88 79 85 87 98 89 95 Ängås 

Utveckling "samma" kull över åren från åk 6 till åk 9. Följ färg.

Skola Årskurs
Meritvärde 

18/19
Meritvärde 

19/20
Meritvärde 

20/21

Meritvärde 
21/22

Når målen 
alla ämnen 

18/19

Når målen 
alla ämnen 

19/20

Når målen 
alla ämnen 

20/21

Når målen 
alla ämnen 

21/22

Behörig yrkes- 
program

18/19

Behörig yrkes- 
program

19/20

Behörig yrkes- 
program

20/21

Behörig 
yrkes- 

program
21/22 Skola

Ellös skola 6 207 184 201 199 79 69 69 75 Ellös skola
Henåns skola 6 216 224 218 193 65 63 47 40 Henåns skola
Varekil 6 212 239 215 214 77 84 78 88 Varekil
Ängås 6 230 225 240 232 84 67 83 81 Ängås 
Henån 7 210 213 196 191 72 68 52 64 Henån
Henån 8 200 201 226 201 66 63 72 60 Henån
Henån 9 208 211 213 230 68 73 71 76 80 85 88 89 Henån
Ängås 7 224 222 209 212 75 74 67 64 Ängås 
Ängås 8 221 222 225 206 75 73 72 61 Ängås 
Ängås 9 228 234 226 231 67 88 79 85 87 98 89 95 Ängås 



Ängås skola - brukarenkät VT22 2A ,2B, 3A och 3B
Svarsfrekvens

Total 90,2% (74/82)



Jag är en

Namn Antal %

Flicka 38 51,4

Pojke 36 48,6

Total 74 100



Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer ganska bra 21 28,4

Stämmer helt och hållet 49 66,2

Vet ej 3 4,1

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,92

Median 10



Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer inte alls 10 13,5

Stämmer ganska dåligt 12 16,2

Stämmer ganska bra 33 44,6

Stämmer helt och hållet 15 20,3

Vet ej 4 5,4

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 5,86

Median 6,67



Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer ganska bra 25 33,8

Stämmer helt och hållet 45 60,8

Vet ej 2 2,7

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,61

Median 10



Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 2,7

Stämmer ganska bra 15 20,3

Stämmer helt och hållet 56 75,7

Vet ej 1 1,4

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 9,13

Median 10



Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 4 5,4

Stämmer ganska bra 26 35,1

Stämmer helt och hållet 38 51,4

Vet ej 5 6,8

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,21

Median 10



På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 3 4,1

Stämmer ganska bra 26 35,1

Stämmer helt och hållet 41 55,4

Vet ej 3 4,1

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,36

Median 10



I min skola respekterar vi varandra

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 2,7

Stämmer ganska dåligt 9 12,2

Stämmer ganska bra 15 20,3

Stämmer helt och hållet 48 64,9

Vet ej 0 0

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,24

Median 10



På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 5,4

Stämmer ganska bra 33 44,6

Stämmer helt och hållet 31 41,9

Vet ej 6 8,1

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 7,99

Median 6,67



Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 4 5,4

Stämmer ganska bra 15 20,3

Stämmer helt och hållet 53 71,6

Vet ej 1 1,4

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,81

Median 10



Jag har studiero på lektionerna

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 12 16,2

Stämmer ganska bra 41 55,4

Stämmer helt och hållet 15 20,3

Vet ej 5 6,8

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 6,72

Median 6,67



Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 2,7

Stämmer ganska dåligt 4 5,4

Stämmer ganska bra 15 20,3

Stämmer helt och hållet 51 68,9

Vet ej 2 2,7

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,66

Median 10



Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 9 12,2

Stämmer helt och hållet 64 86,5

Vet ej 0 0

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 9,46

Median 10



Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer ganska bra 18 24,3

Stämmer helt och hållet 47 63,5

Vet ej 8 10,8

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,99

Median 10



Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 8 10,8

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer ganska bra 7 9,5

Stämmer helt och hållet 58 78,4

Vet ej 0 0

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,51

Median 10



Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 2 2,7

Stämmer ganska bra 15 20,3

Stämmer helt och hållet 54 73

Vet ej 2 2,7

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,98

Median 10



Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 4,1

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 15 20,3

Stämmer helt och hållet 54 73

Vet ej 2 2,7

Total 74 100

Statistik

Medelvärde 8,89

Median 10



Totalt medelvärde

Medelvärde 8,41



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 8,92

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 5,86

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 8,61

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 9,13

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 8,21

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 8,36

I min skola respekterar vi varandra 8,24

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 7,99

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 8,81

Jag har studiero på lektionerna 6,72

Jag känner mig trygg i skolan 8,66

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 9,46

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom 
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

8,99

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan? 8,51

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande? 8,98

Jag är nöjd med min skola som helhet 8,89



Ängås skola - brukarenkät VT22 4A ,4B, 6A och 6B
Svarsfrekvens

Total 82,9% (68/82)



Jag är en

Namn Antal %

Flicka 36 52,9

Pojke 32 47,1

Total 68 100



Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 18 26,5

Stämmer helt och hållet 49 72,1

Vet ej 1 1,5

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 9,11

Median 10



Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 2,9

Stämmer ganska dåligt 11 16,2

Stämmer ganska bra 34 50

Stämmer helt och hållet 18 26,5

Vet ej 3 4,4

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 6,82

Median 6,67



Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,5

Stämmer ganska bra 19 27,9

Stämmer helt och hållet 45 66,2

Vet ej 3 4,4

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,92

Median 10



Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 18 26,5

Stämmer helt och hållet 50 73,5

Vet ej 0 0

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 9,12

Median 10



Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 5,9

Stämmer ganska bra 28 41,2

Stämmer helt och hållet 32 47,1

Vet ej 4 5,9

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,13

Median 8,34



På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,5

Stämmer ganska bra 37 54,4

Stämmer helt och hållet 28 41,2

Vet ej 2 2,9

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,03

Median 6,67



I min skola respekterar vi varandra

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 21 30,9

Stämmer helt och hållet 47 69,1

Vet ej 0 0

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,97

Median 10



På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 2,9

Stämmer ganska dåligt 4 5,9

Stämmer ganska bra 34 50

Stämmer helt och hållet 24 35,3

Vet ej 4 5,9

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 7,5

Median 6,67



Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,5

Stämmer ganska bra 15 22,1

Stämmer helt och hållet 52 76,5

Vet ej 0 0

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 9,17

Median 10



Jag har studiero på lektionerna

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,5

Stämmer ganska bra 36 52,9

Stämmer helt och hållet 29 42,6

Vet ej 2 2,9

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,08

Median 6,67



Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,5

Stämmer ganska bra 17 25

Stämmer helt och hållet 50 73,5

Vet ej 0 0

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 9,07

Median 10



Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 12 17,6

Stämmer helt och hållet 55 80,9

Vet ej 1 1,5

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 9,4

Median 10



Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,5

Stämmer ganska dåligt 2 2,9

Stämmer ganska bra 27 39,7

Stämmer helt och hållet 36 52,9

Vet ej 2 2,9

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,28

Median 10



Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 2,9

Stämmer ganska dåligt 4 5,9

Stämmer ganska bra 13 19,1

Stämmer helt och hållet 47 69,1

Vet ej 2 2,9

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,64

Median 10



Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,5

Stämmer ganska dåligt 1 1,5

Stämmer ganska bra 20 29,4

Stämmer helt och hållet 46 67,6

Vet ej 0 0

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 8,78

Median 10



Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 17 25

Stämmer helt och hållet 51 75

Vet ej 0 0

Total 68 100

Statistik

Medelvärde 9,17

Median 10



Totalt medelvärde

Medelvärde 8,59



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 9,11

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 6,82

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 8,92

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 9,12

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 8,13

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 8,03

I min skola respekterar vi varandra 8,97

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 7,5

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 9,17

Jag har studiero på lektionerna 8,08

Jag känner mig trygg i skolan 9,07

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 9,4

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom 
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

8,28

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan? 8,64

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande? 8,78

Jag är nöjd med min skola som helhet 9,17



Orust kommun - brukarenkät totalt F-6 2,3,4 och 6
Svarsfrekvens

Total 82,7% (383/463)



Jag är en

Namn Antal %

Flicka 193 50,4

Pojke 190 49,6

Total 383 100



Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 0,3

Stämmer ganska dåligt 11 2,9

Stämmer ganska bra 140 36,6

Stämmer helt och hållet 219 57,2

Vet ej 12 3,1

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,52

Median 10



Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer inte alls 29 7,6

Stämmer ganska dåligt 66 17,2

Stämmer ganska bra 165 43,1

Stämmer helt och hållet 87 22,7

Vet ej 36 9,4

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 6,31

Median 6,67



Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 0,3

Stämmer ganska dåligt 10 2,6

Stämmer ganska bra 142 37,1

Stämmer helt och hållet 214 55,9

Vet ej 16 4,2

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,5

Median 10



Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 0,3

Stämmer ganska dåligt 14 3,7

Stämmer ganska bra 104 27,2

Stämmer helt och hållet 261 68,1

Vet ej 3 0,8

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,82

Median 10



Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

Namn Antal %

Stämmer inte alls 10 2,6

Stämmer ganska dåligt 27 7

Stämmer ganska bra 150 39,2

Stämmer helt och hållet 143 37,3

Vet ej 53 13,8

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 7,64

Median 6,67



På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

Namn Antal %

Stämmer inte alls 11 2,9

Stämmer ganska dåligt 18 4,7

Stämmer ganska bra 157 41

Stämmer helt och hållet 168 43,9

Vet ej 29 7,6

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 7,87

Median 6,67



I min skola respekterar vi varandra

Namn Antal %

Stämmer inte alls 4 1

Stämmer ganska dåligt 28 7,3

Stämmer ganska bra 113 29,5

Stämmer helt och hållet 231 60,3

Vet ej 7 1,8

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,4

Median 10



På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Namn Antal %

Stämmer inte alls 11 2,9

Stämmer ganska dåligt 33 8,6

Stämmer ganska bra 166 43,3

Stämmer helt och hållet 134 35

Vet ej 39 10,2

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 7,43

Median 6,67



Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Namn Antal %

Stämmer inte alls 4 1

Stämmer ganska dåligt 16 4,2

Stämmer ganska bra 97 25,3

Stämmer helt och hållet 250 65,3

Vet ej 16 4,2

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,72

Median 10



Jag har studiero på lektionerna

Namn Antal %

Stämmer inte alls 14 3,7

Stämmer ganska dåligt 47 12,3

Stämmer ganska bra 179 46,7

Stämmer helt och hållet 111 29

Vet ej 32 8,4

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 7,01

Median 6,67



Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 10 2,6

Stämmer ganska dåligt 23 6

Stämmer ganska bra 106 27,7

Stämmer helt och hållet 234 61,1

Vet ej 10 2,6

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,37

Median 10



Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 0,5

Stämmer ganska dåligt 8 2,1

Stämmer ganska bra 63 16,4

Stämmer helt och hållet 301 78,6

Vet ej 9 2,3

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 9,24

Median 10



Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 13 3,4

Stämmer ganska dåligt 22 5,7

Stämmer ganska bra 103 26,9

Stämmer helt och hållet 187 48,8

Vet ej 58 15,1

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,09

Median 10



Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 39 10,2

Stämmer ganska dåligt 25 6,5

Stämmer ganska bra 66 17,2

Stämmer helt och hållet 240 62,7

Vet ej 13 3,4

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 7,9

Median 10



Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 10 2,6

Stämmer ganska dåligt 13 3,4

Stämmer ganska bra 100 26,1

Stämmer helt och hållet 248 64,8

Vet ej 12 3,1

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,6

Median 10



Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer inte alls 8 2,1

Stämmer ganska dåligt 16 4,2

Stämmer ganska bra 111 29

Stämmer helt och hållet 235 61,4

Vet ej 13 3,4

Total 383 100

Statistik

Medelvärde 8,5

Median 10



Totalt medelvärde

Medelvärde 8,14



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 8,52

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 6,31

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 8,5

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 8,82

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 7,64

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 7,87

I min skola respekterar vi varandra 8,4

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 7,43

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 8,72

Jag har studiero på lektionerna 7,01

Jag känner mig trygg i skolan 8,37

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 9,24

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom 
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

8,09

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan? 7,9

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande? 8,6

Jag är nöjd med min skola som helhet 8,5



Ängås skola - brukarenkät VT22 7A,7B,7C, 8A och 8C
Svarsfrekvens

Total 58,4% (80/137)



Jag är en

Namn Antal %

Flicka 42 52,5

Pojke 38 47,5

Total 80 100



Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 7 8,8

Stämmer ganska bra 46 57,5

Stämmer helt och hållet 26 32,5

Vet ej 1 1,2

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 7,47

Median 6,67



Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer inte alls 11 13,8

Stämmer ganska dåligt 7 8,8

Stämmer ganska bra 38 47,5

Stämmer helt och hållet 21 26,2

Vet ej 3 3,8

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 6,32

Median 6,67



Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,2

Stämmer ganska dåligt 7 8,8

Stämmer ganska bra 46 57,5

Stämmer helt och hållet 22 27,5

Vet ej 4 5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 7,24

Median 6,67



Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1,2

Stämmer ganska bra 31 38,8

Stämmer helt och hållet 45 56,2

Vet ej 3 3,8

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,57

Median 10



Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 5

Stämmer ganska bra 37 46,2

Stämmer helt och hållet 38 47,5

Vet ej 1 1,2

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,1

Median 6,67



Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 5

Stämmer ganska bra 22 27,5

Stämmer helt och hållet 35 43,8

Vet ej 19 23,8

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,36

Median 10



Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,2

Stämmer ganska dåligt 3 3,8

Stämmer ganska bra 36 45

Stämmer helt och hållet 32 40

Vet ej 8 10

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 7,92

Median 6,67



I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 2,5

Stämmer ganska bra 26 32,5

Stämmer helt och hållet 24 30

Vet ej 28 35

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,08

Median 6,67



I min skola respekterar elever och lärare varandra

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 12 15

Stämmer ganska bra 38 47,5

Stämmer helt och hållet 26 32,5

Vet ej 4 5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 7,28

Median 6,67



På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 3,8

Stämmer ganska dåligt 11 13,8

Stämmer ganska bra 45 56,2

Stämmer helt och hållet 16 20

Vet ej 5 6,2

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 6,62

Median 6,67



Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 3 3,8

Stämmer ganska bra 40 50

Stämmer helt och hållet 31 38,8

Vet ej 6 7,5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 7,93

Median 6,67



Jag har studiero på lektionerna

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 14 17,5

Stämmer ganska bra 48 60

Stämmer helt och hållet 17 21,2

Vet ej 1 1,2

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 6,79

Median 6,67



Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,2

Stämmer ganska dåligt 5 6,2

Stämmer ganska bra 28 35

Stämmer helt och hållet 43 53,8

Vet ej 3 3,8

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,23

Median 10



Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 2,5

Stämmer ganska dåligt 2 2,5

Stämmer ganska bra 20 25

Stämmer helt och hållet 54 67,5

Vet ej 2 2,5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,72

Median 10



Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,2

Stämmer ganska dåligt 5 6,2

Stämmer ganska bra 26 32,5

Stämmer helt och hållet 38 47,5

Vet ej 10 12,5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,14

Median 10



Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte 
ha hänt något allvarligt.

Namn Antal %

Stämmer inte alls 4 5

Stämmer ganska dåligt 2 2,5

Stämmer ganska bra 24 30

Stämmer helt och hållet 45 56,2

Vet ej 5 6,2

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,22

Median 10



Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 9 11,2

Stämmer ganska dåligt 8 10

Stämmer ganska bra 12 15

Stämmer helt och hållet 49 61,2

Vet ej 2 2,5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 7,65

Median 10



Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 1,2

Stämmer ganska dåligt 4 5

Stämmer ganska bra 31 38,8

Stämmer helt och hållet 38 47,5

Vet ej 6 7,5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 8,11

Median 10



Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 3,8

Stämmer ganska dåligt 5 6,2

Stämmer ganska bra 41 51,2

Stämmer helt och hållet 29 36,2

Vet ej 2 2,5

Total 80 100

Statistik

Medelvärde 7,44

Median 6,67



Totalt medelvärde

Medelvärde 7,73



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 7,47

Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer 6,32

Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 7,24

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 8,57

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 8,1

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 8,36

Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser 7,92

I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden 8,08

I min skola respekterar elever och lärare varandra 7,28

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 6,62

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 7,93

Jag har studiero på lektionerna 6,79

Jag känner mig trygg i skolan 8,23

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 8,72

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom 
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

8,14

Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte 
ha hänt något allvarligt.

8,22



Statistiksammanfattning av medelvärden

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan? 7,65

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande? 8,11

Jag är nöjd med min skola som helhet 7,44
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