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Rapport om elevenkät 2016 
 
Bakgrund 
Rapporten visar resultatet av den enkätundersökning som genomfördes under november 
2016. Enkäten är genomförd i årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan. Enkäten behandlar främst frå-
gor som rör trygghet och trivsel, skolans pedagogiska verksamhet samt elevinflytande. 
 
Huvudmannen har ansvar för att fokusera på områden där resultaten är mindre bra och initi-
era utvecklingsinsatser. Resultatet skall synas i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Enkäten har ett något förändrat utseende jämfört med 2015. Enkäten utgår från SKL:s sju frå-
gor angående elevernas syn på skolan och innehåller även kommunspecifika frågor. I samråd 
med måltidschefen så har även frågor kring skollunchen tagits fram och inkluderats. Det finns 
ett fritextutrymme för eventuella elevkommentarer. I år är frågor kring fritidshemmet inklude-
rade för första gången. 
 
Elevenkäten är en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Enkäten har besvarats digitalt 
under lektionstid. Läraren har varit behjälplig för att förklara svåra ord med mera. En god 
svarsfrekvens har uppnåtts. Enkäten har översatts till olika språk: engelska, arabiska, polska, 
dari med flera.  
 
I SKL:s sammanställning Öppna jämförelser redovisas resultaten från de kommuner som an-
vänder SKL:s frågor. Fortsättningsvis kommer SKL inte att genomföra en separat elevenkät, 
eftersom Skolinspektionens enkät har införts systematiskt och genomförs vartannat år i års-
kurs 5 och 9. Eleverna i årskurs fem har således under höstterminen genomfört två enkäter: 
kommunens egen elevenkät med fokus på SKL:s frågeställning samt Skolinspektionens eleven-
kät. Denna rapport redovisar endast resultatet av den egna elevenkäten. 
 
Aktuellt  
För att tydligt kunna se utvecklingen från föregående läsår finns en tabell längst bak med jäm-
förelsetal. Siffrorna redovisas årskursvis. Under de rubriker som rör elevernas studier, har 
eleverna har fått ta ställning till 18 påståenden. De har haft fyra svarsalternativ att välja mel-
lan: Stämmer inte alls- Stämmer ganska dåligt- Stämmer ganska bra- Stämmer helt och hållet. 
Redovisningen av resultat sker på samma sätt som SKL redovisar, nämligen genom att procent-
talen på de två positiva alternativen räknas samman och redovisas. I tabellen redovisas även 
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om påståendet har förändrats från föregående års enkät. Frågorna rörande skollunchen redo-
visas endast kortfattat i text och bilagorna. 
 
Sammanfattningsvis visar enkäten att eleverna känner sig trygga och de trivs i sin klass. De har 
goda relationer med sina lärare och eleverna upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå 
kunskapskraven. Resultaten är till stor del entydigt i de olika årskurserna. Det kan dock skilja 
lite mellan de olika årskurserna i några av påståendena. Årskurs 8 har generellt mer positiva 
resultat detta läsår jämfört med föregående läsår. 
 
Förra året uppmärksammades att eleverna upplevde att språkbruket var hårt på skolorna. I 
årskurs 3 och 5 är resultatet bättre i år, men sämre i årskurs 8. Även arbetsron uppmärksam-
mades förra året. Här är resultatet det omvända; resultatet går ner i årskurs 3 och 5 men blir 
bättre i årskurs 8. 
 
Föregående läsår uppmärksammades det goda resultat i påståendena som rör formativ be-
dömning, påståendena nr 11, 12 och 14. Fokus på de kommungemensamma lärarkonferenser-
na fokuserade då på formativ bedömning. Fokus under detta läsår har till stor del legat på ar-
bete med digitalisering och att öka pedagogernas digitala kompetens. Resultatet är i vissa fall 
lite lägre i år. Det kanske beror på att andra kompetensutvecklingsinsatser har stått i fokus 
mer under läsåret. Det är viktigt att uppmärksamma detta på de olika skolenheterna. 
 
Påståendet som mäter elevernas uppfattning om lärarnas förväntningar på eleverna är fortsatt 
mycket höga. Detta gäller påståenden nr: 8. 100% av eleverna i årskurs 3 upplever att lärarna 
förväntar sig att de når kunskapskraven i alla ämnen. John Hattie nämner i sin metastudie av 
kunskapsresultat att goda relationer och höga förväntningar från lärarens sida på samtliga 
elever spelar stor roll när det gäller måluppfyllelse. Hattie lyfter även att ”lärarens förmåga att 
fokusera på vad som är väsentligt i undervisning och regelbunden återkoppling till eleverna” 
påverkar elevernas måluppfyllelse till stor del. De positiva svaren gällande återkoppling samt 
hur läraren tydliggör vad som förväntas av eleverna är också viktiga i sammanhanget (John 
Hattie Visible Learning). I fritextsvaren uttrycker några av de äldre eleverna att det är viktigt 
att ha samma, behöriga lärare under en längre tid, att det blir sämre undervisning med outbil-
dade vikarier. 
 
De elever som har en plats på någon av kommunens fritidshem är nöjda med verksamheten. I 
flera fritextsvar så skriver eleverna att personalen är snäll och att de får göra roliga saker. Ele-
verna upplever att lokalerna fungerar väl, förutom att det finns få utrymmen för vila och av-
koppling. Att eleverna är så positiva till lokalerna, innebär att personalen i fritidshemmet job-
bar på ett mycket bra sätt när det gäller att utnyttja tillgängliga lokaler på ett effektivt sätt samt 
att organisera avdelningarna i olika grupper, för att skapa en bra pedagogisk miljö. 
 

Eleverna är generellt nöjda både med typen av mat som serveras och kvalitén på skollunchen. 
Nöjdheten blir lägre ju äldre eleverna blir. Det är även de äldsta eleverna som äter minst fre-
kvent av salladsbuffén. Måltidschefen har tagit del av elevernas svar och redovisar dem mer i 
detalj i sitt kvalitetsarbete. 
 

Övervägande/framtid 
 
Sammanfattningsvis så visar även läsårets enkät att eleverna trivs och är trygga. Kvalitén på 
undervisningen håller hög nivå, men är beroende av fortsatt behörig personal. 
 
Resultatet har redovisats för rektorer som har fått resultat på skol- och klassnivå. Arbetet har 
påbörjats i rektorsteamet för att identifiera utvecklingsområden och arbetet kommer att fortgå 
på de olika skolenheterna. Rektorerna uppmärksammar att elevernas upplevelse av delaktig-
het minskar i takt att de blir äldre. De ser ett behov av att jobba vidare med: språkbruk, ar-
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betsro samt att skapa lustfyllt lärande även för de äldre eleverna. Utvecklingsområden för fri-
tidshemmet rör miljön. Det behöver finnas en lugn vrå för avkoppling på de olika fritidshem-
men och eleverna och pedagogerna behöver utveckla former för att prata kring lärandet som 
sker på fritidshemmet.  
 
 

Förslag till beslut 
1. Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa arbetet med enheternas arbete med resultatet 

av elevenkäten för Utbildningsnämnden i maj och september 2016 
 

Båstad 2017-01-18 

 

Mikaela Sönnerstedt Olsberg 

Utvecklingsledare  
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Bilaga tabell Elevenkät 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

 

Procent som har svarat något av följande alternativ 

2014/2015: För det mesta eller Alltid  

2015/2016 och 2016/2017: Stämmer ganska bra eller Stämmer helt och hållet 

 

Resultat  Åk 3 
14/15  

Åk 3 
15/16 

Åk 3 
16/17 

Åk 5 
14/15 

Åk 5 
15/16 

Åk 5 
16/17 

Åk 8  
14/15 

Åk  8 
15/16 

Åk 8 
16/17 

1.Jag är trygg i 
skolan (från SKL) 

93 99,33 99,19 94 97,54 97,08 94 96,66 99,26 

2.   Jag trivs i 
klassen. 

93 97,3 96,78 93 99,18 97,09 84 94,59 90,3 

3.   Jag har någon 
kamrat att vara med 
om jag vill. 

80 99,32 97,58 93 98,36 99,03 94 96,4 96,26 

4.   På min skola 
pratar eleverna med 
varandra på ett bra 
sätt. 

66 81,08 87,1 86 82,78 86,4 73 87,39 81,35 

5.   Jag får den 
arbetsro jag behöver 
i skolan. 

94 85,18 79,03 89 90,17 88,35 62 84,68 90,3 

6.   Om jag blir 
illabehandlad får jag 
hjälp av de vuxna på 
skolan. 

98 95,27 97,19 93 99,18 97,09 82 84,69 94,03 

7.  Jag känner 
förtroende för mina 
lärare. 

98 98,65 99,19 99 99,18 97,09 85 94,59 94,78 

8.   Mina lärare 
förväntar sig att jag 
ska nå 
kunskapskraven i 
alla ämnen. (har 
ändrats, enligt SKL:s 
omformulering: mål 
har formulerats om 
till kunskapskraven, 
från SKL) 

98 97,29 100 96 100 99,03 91 98,2 98,51 

9.   Lärarna på min 
skola hjälper mig 
om jag behöver det. 
(från SKL) 

96 95,95 100 97 100 96,12 85 94,59 97,01 

10. Jag får vara med 
och planera mitt 
arbete i skolan. 
(SKL:s formulering: 
Lärarna i min skola 
tar hänsyn till 
elevernas åsikter) 

82 89,87 91,94 83 94,26 83,5 68 88,29 82,09 

  

78

78



11. Jag vet vad jag 
ska kunna för att nå 
kunskapskraven i de 
olika ämnena (har 
ändrats, enligt SKL:s 
omformulering mål- 
kunskapskraven, 
från SKL) 

89 93,92 91,13 91 97,54 94,18 75 82,89 87,31 

12. Jag får veta hur 
det går för mig i 
skolarbetet (från 
SKL) 

90 93,24 91,93 87 95,91 92,93 83 88,29 88,81 

13. Skolarbetet gör 
mig intresserad så 
att jag får lust att 
lära mig mer. (SKL) 

84 91,89 95,16 80 89,34 82,52 49 67,56 61,94 

14. 
Utvecklingssamtalen 
är framåtsyftande.  

88 98,65 96,77 91 97,54 97,09 75 87,39 85,08 

15. Skolans lokaler 
är en bra miljö att 
lära sig i 

90 97,3 98,39 94 97,54 88,35 74 86,49 90,3 

16. På skolan finns 
saker att göra på 
rasterna 

90 97,3 95,16 85 92,63 88,35 58 69,37 83,58 

17. Skolans toaletter 
är välstädade  

 61,48 66,39  54,09 69,9  62,16 52,24 

18. Skolan är 
välstädad 

80 89,19 94,36 76 91,8 91,26 61 82,88 78,36 

 

Fritidshemmet/fritids 
 

Resultat 2016/2017 
 

Rummen ute och inne på fritids är bra 100 
Om jag vill ha lugn och ro , så finns det bra plats för 
det på fritids 

84,25 

Maten på fritids är bra 78,69 
Jag får vara med och planera vad vi ska lära oss på 
fritids 

82,4 

På fritids pratar vi om vad vi lär oss och varför 77,89 
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etigate· ~ 

BÅSTADS KOMMUN 

Elevenkäten 2016 för årskurs 3 

DAGAR KVAR DAGAR AKTI V SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA 

0 27 126 11 m 27s 123 

jag går på: 

1(10% ----- - - - -- ------

80% 

60% - -

~()% - ---------

0% 
l'örslövs skola 

r 
Västra Karups skola Sandlyckeskolan 

T 
Strar1diinl.'~'skol an ö stra K~rups skola 

8 Förslövs skola 33 (26.19 %) 

Sandlyckeskolan 15 (11.9%) 

Strandängsskolan n (29.37 %) 

Västra Ka rups skola 20 (15.87 %) 

e Östra Karups s kola '.l l (16.67 %) 

Svar 126 

80

80



Jag går i klass: 

1(10% 

80% 

60% - --- -------- ----

40% 

20% . 

0% 
3B 3C 3 D 

• 3A 91 (72.8 %) 

38 14 (1 1.2 %) 

3C 0 (0%) 

30 20 (16 %) 

Svar 125 
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jag är: 

100% 

80% 

60% 

40% 

0% 

e Flicka 

Pojke 

Svar 

Flicka 
- T 

Pojke 

66 (52.8 %) 

59 (47.2 %) 

125 
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Del 1. Trygghet och studier 

s 

Stämmer 
Stämmer Stämmer 

Stämmer helt d 
1 

inte alls (1! 
ganska ganska bra Me e a Svar 
dåligt (2) 

och hållet !4J 
(3) 

8 jag är trygg i skolan. 0 (0%) 1 (0.81 %) 28 (22.58%) 95 (76.61 %) 3.76 0.45 124 

e jag trivs i klassen. 3 (2.42 %) 1 (0.81 %) 29 (23.39%) 91 (73.39 %) 3.68 0.62 124 

jag har någon kamrat att vara med om jag vill. I (0.81 %) 2 (1.61 %) 23 (18.55 %) 98 (79.03%) 3.76 0.51 124 

På min skola pratar eleverna med varandra på ett bra sätt. 3 (2.42 %) 13 (10.48%) 57 (45.97 %) 51 (41.13%) 3.26 0.74 124 

• jag får den arbetsro jag behöver i skolan. 4 (3.23'16) 22 (17.74 %) 59 (47.58 %) 39 (31.45%) 3.07 0.78 124 

e Om jag skulle bli illa behandlad får jag hjälp av de vuxna i skolan. 1 (0.81 %) 0 (0%) 19 (15.32%) 104 (83.87 %) 3.82 0.44 124 

7 jag känner förtroende för mina lärare. 0 (0%) I (0.81 %) 14 (1 1.29%) 109 (87.9 %) 3.87 0.36 124 

0 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen. 0 (0%) 0 (0%) 27 (21.77 %) 97 (78.23 %) 3.78 0.41 124 

Lärarna på min skola hjälper mig om jag behöver det. (l (0%) 0 (0%) 18 (14.52 %) 106 (85.48 % ) 3.85 0.35 124 

jag får vara med och planera mitt arbete I skolan. 3 (2.42 %) 7 (5.65%) 57 (45.97 %) 57 (45.97%) 3.35 0.7 124 

jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. 0 (0%) 11 (8.87%) S4 (43.55 %) 59 (47.58 %) 3.39 0.64 124 

jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 1 (0.81 %) 9 (7.26%) 44 (35.48%) 70 (56.45 %) 3.48 0.67 124 -Skolarbetet gör mig intresserad så att jag får lust att lära mig mer. 1 (0.81 %) 5 (4.03%) 39 (31.45 %) 79 (63.71 %) 3.58 0.61 124 • Utvecklingssamtalen är framåtsyftande. 0 (0%) 4 (3.23 %) 24 (19.35%) 96 (77.42 %) 3.74 0.51 124 

Skolans lokaler är en bra miljö att lära sig I. 0 (0%) 2 (1.61 %) 2S (20.16 %) 97 (78.23%) 3.77 0.46 124 

På skolan finns saker att göra på rasterna. 0 (0%) 6 c4.84%l 24 (19.35 %) 94 (75.81 %) 3.71 0.55 124 

Skolans toaletter är välstädade. 1~ (11.29 %) 27 (21.77 %) 64 (51.61 %) 19 (15.32 %) 2.71 0.86 124 

e Skolan är välstädad. 0 (0%) 7 (5.65%) ~9 (39.52 %) 68 (54.84%) 3.49 0.6 124 

Medel (Matris) 3.55 

Ml!\ •• • 

,·. 
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Del 2. Fritidshemmet/fritids 
Om du inte går på fritids, klicka på pilen nere till höger för att gå vidare med enkäten. 

1()0% 

60% ---

40% ---

20% ---

2 

Rummen ute och inne på frit ids är bra. 

Om jag vill ha lugn och ro, så finns det en bra plats för det på fritids. 

Maten på fritids är bra. 

jag får vara med och planera vad vi ska lära oss på fritids. 

På fritids pratar vi om vad vi lär oss och varför. 

T 
3 4 

e 
Stämmer 
inte alls 

0 (0%) 

3 (2.91 %) 

2 (1.94%) 

9 (8.65%) 

9 (8.65%) 

e e e 
Stämmer 

Stämmer Stämmer helt s 
ganska 
dåligt 

ganska bra och hållet var 

0 (0%) 19 (18.27%) 85 (81.73 o/1} 104 

14 (13.59 %) 37 (35.92 %) 49 (47.57%) 103 

11 (10.68%) 33 (32.04%) 57 (55.34 %) 103 

12 (11.54%) 43 (41.35 %) 40 (38.46%) 104 

11 (10.58%) 3b (34.62 %) 48 (46.15 %} 104 
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Del 3. Skollunchen 

Hur viktig är lunchen i skolan för dig med tanke på: 

4 

3 

0 
Att den är nåringsr ik Art jag fär favoriuätter oft.~ Att fii koppla av med kornplsar Att fJ bra rn<ltvanor 

lmealls Ganska vi~-i:ig Mycket viktig 
viktig (7J 

Viktig!3J Medel 0 Svar 
(2 ) (4) • Att den är näringsrik 0 (0%) 9 (7.26 %) 33 (26.61 %) 82 (66.13 %) 3.59 0.62 124 

• Att jag får favoriträtter ofta 3i (26.61 %) 37 (29.84%) 28 (22.SR %) LG (20.97 %) 2.38 1.09 124 

Att få koppla av med kompisar ·1 (3.23%) 15 (12.1 %) 35 (28.23 %) 70 (56.45 %) 3.38 0.82 124 

Att få bra matvanor (I (0%) 10 (8.06%) 25 (20.16 %) 89 (71.77 %) 3.64 n.63 124 

Medel (Matris) 3.24 
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Måltidsinnehåll: 

4 

.) 

0 

8 e 
3 

Maträuerna som server;is i skolan ar jag oftast nöjd med 
I 

Kvalil~n på maträtterna som serveras i skolan är jag oftast 
nöjd med 

Stämmer· 
Stämmer 

inte alls 111 
ganska 

dåligt 12) 

Maträtterna som serveras i skolan är jag oftast nöjd med (0.81 %) 7 (5.65%) 

Kva liten på maträtterna som serveras i skolan är jag oftast nöjd med (0.81 %) 6 (4.84 %) 

Jag äter av salladsbuffen varje dag 2 (1.61 %) 16 (12.9%) 

Medel (Matris) 

Jag äter av salladsbulfen varje dag 

Stämmer 
Stämmer helt 

ganska bra 
0 

Medel 0 Svar 
och hallet 14! 

(3) 

65 (52.42%) 51 (41.13%) 3.34 0.62 124 

53 (42.74%) 64 (51.61 %) 3.45 0.63 124 

20 (16.13 %) 86 (69.35 %) 3.53 0.78 124 

3.44 
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Mi ljö: 

4 

3 

0 
Jagtyck~r clet är bra art skolan server nr vegetilrisk mar vnrje tlag Jag tycker art der ~r bra ;m skolan serverar ekologisk mat 

Stämmer 
Stämmer 

ganska 
inte alls 11J 

dåligt (2) 

Scämmer 
k b Stämmer helt 

gans a ra och hållet l4J 
(3) 

Vet ej Medel o Svar 

8 j ag tycker det är bra att skolan serverar vegetarisk mat varje dag "3 (2.42 %) 7 (5.65 %) 28 (22.58 %) 5 1 (41.13 %) 35 (28.23 %) 3.43 0.78 124 

jag tycker att det är bra att skolan serverar ekologisk mat 1 (O.s1 %) 2 (1.ti1 %) n (17.74 %) 65 (52.42%) 34 (27.42%) 3.68 o.s6 12<1 

Medel (Matris) 3.55 

Trivsel i matsalen: 

4 

3 

0 
jag ar nöjd med vår malSJlsmiljö Jag har ti llr~ckligl m~d tid för au ~ta lunch 

Stämmer 
Stämmer Stämmer 

Stämmer helt 

Inte alls nJ 
ganska ganska bra 

och hållet f4J 
Ve t ej Medel a Svar 

dåligt (2) (3) 

e jag är nöjd med vår matsalsmiljö l (4.84%) } (1.61 %) 25 (20,16%) 80 (64.52 %) 11 (8.87 %) 3.58 0.77 124 

2 Jag har tillräckligt med tid för att äta lunc h I (0.81 %) ) (9.68%) ;1 (25%) 72 (58.06 %) 8 (6.45%) 3.5 0.71 124 

Medel (Matris) 3.54 
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BÅSTADS KOMMUN 

Elevenkäten 2016 för årskurs 5 

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA 

0 27 103 7m 58s 101 

Jag gå r på: 

100% 

80% 

60% 

40% 

}()% 

0% -Förslövs skoliJ Sandlyckeskolan Strondängsskolan Väst1'1 Kilrups skola Ös(ra Karups skola 

e Förslövs skola 20 (19.42 %) 

e Sandlyckeskola n !< (7.77%) 

3 Strandä ngsskolan 29 (28.16 %) 

4 Västra Karups skola lll (19.42 %) 

e Östra Karups skola 'u (25.24 %) 

Svar 103 

88

88



jag går i klass: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% T r 
5 [) SA SB se 

e SA 67 (65.05 %) 

SB lh (15.53%) 

se u (0%) 

so 20 (19.42 %) 

Svar 103 

89

89



Jag är: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Flioo Pojke 

8 Flicka 45 (43.69 %) 

e Pojke 58 (56.31 %) 

Svar 103 

90

90



Del 1. Trygghet och studier 

5 

4 

Stämmer Slämmer 
Stämmer helt Stämmer 

ganska ganska bra 
inte alls 11! och hållet 141 

Medel 0 Svar 
dåligt (2) (3) 

8 jag är trygg i skolan. 1 (0.97 %) 2 (1.94%) 78 (27.18%) 72 (69.9%) 3.66 0.56 103 

e jag trivs I klassen. Il (0%) 3 (2.91 %) ' I (30.1 %) 69 (66.99 %) 3.64 0.54 103 

3 jag har någon kamrat att vara med om jag vill. J (0%) 1 (0.97%) 12 (1 1.65%) 90 (87.38 o/o) 3.86 0.37 103 

4 På min skola pratar eleverna med varandra på ett bra sätt. (0.97%) ,3 (12.62 %) 73 (70.87 %) (15.53 %) 3.01 0.56 103 

e jag får den arbetsro jag behöver i skolan. ~ (4.85%) 7 (6.8%) 72 (69.9 %) 19 (18.45%) 3.02 0.67 103 

• Om jag skulle bli illa behandlad får jag hjälp av de vuxna i skolan. ~ (0%) 3 (2.91 %) J (29.13 96) 70 (67.96 %) 3.65 0.53 103 

7 jag känner förtroende för mina lära re. ) (0%) 3 (2.91 %) n (21.36%) 78 (75.73 %) 3.73 0.51 103 

• Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen. I (0.97 %) 0 (0%) 29 (28.16 %) 73 (70.87%) J.69 0.52 103 

9 Lärarna på min skola hjä lper mig om jag behöve r det. (J (0%) 4 (3.88 %) 31 (30.1 %) 68 (66.02 %) 3.62 0.56 103 

10 jag får vara med och planera mitt arbete i skolan. 3 (2.91 %) 4 (13.59 %) 52 (50.49 %) 3~ (33.01 %) 3. 14 0.75 103 

j ag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. 2 (1 .94 %) 4 (3.88 %) ·12 (40.73 %) 55 (53.4 %) 3.46 0.67 103 

jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 2 (1 .94 %) (, (583%) 34 (33.01 %) 61 (59.22 %) 3.5 0.69 103 

e Skolarbetet gör mig Intresserad så attjag får lust att lära mig mer. 4 (3.88%) 14 (1 3.59 %) 47 (45.63 %) ~ (36.89%) 3.16 0.8 103 

• Utvecklingssamtalen är framåtsyftande. 1 (0%) 3 (2.91 %) ; (41 .75%) 57 (55.34 %) 3.52 0.55 103 

e Skolans lokaler är en bra miljö att lära sig i. l (1.94%) 0 (9.71 %) 39 (37.86 96) 52 (50.49 %) 3.37 0.74 103 

16 På skola n finns saker att göra på rasterna. (~.85 %) 7 (6.8%) 2'l (28.16 %) 62 (60.19 %) 3.44 0.8? 103 

17 Skolans toaletter är välstädade. (8.74%) 21 (21 .36%) -46 (44.66%) '6 (25.24%) 2.86 0.89 103 

e Skolan är vä lstädad. (3.88%) I ' (4.85%) 56 (54.37 %) (36.89%) 3.24 0.72 103 

Medel (Matris) 3.42 
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Del 2. Fritidshemmet/fritids 
Om du inte går på fritids, klicka på pilen nere till höger för att gå vidare med enkäten. 

100% 

30% 

60% 

40% 

20% -

0% 

2 

Rummen ute och inne på fritids är bra. 

Om jag vill ha lugn och ro, så finns det en bra plats för det på fritids. 

Maten på fritids är bra. 

Jag får vara med och planera vad vi ska lära oss på fritids. 

På fritids pratar vi om vad vi lär oss och varför. 

e 
Stämmer 

inte alls 

() (0%) 

1) (0%) 

0 (0 %) 

0 (0%) 

1 (5%) 

I 
5 

e e • Stämmer Stämmer Stämmer 

ganska ganska helt och Svar 

dåligt bra hå llet 

0 (0%) 10 (50 %) 10 (50 %) 20 

3 (15 %) 7 (35%) 10 (50%) 20 

r, (30%) 7 (35%) 7 (35%) 20 

3 (15%) 8 (40%) 9 (45 %) 20 

4 (20%) 8 (40%) 7 (35 %) 20 
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Del 3. Skollunchen 

Hur viktig är lunchen i skolan för dig med tanke på: 

4 

3.5 

2.S 

1.S 

0.5 

0 
Au den lir nJringsrik Att jag får favoritrårrer ofta All få koppla av med kompisar Alt få l>r a matvanor 

lmealls Ganska viktig 
Viktig (3) 

Mycket viktig d 
1 

viktig (I I 
Me e 0 Svar 

(21 (4) 

0 Att den är näringsrik l (2.91 %) 1 ~ (17.48%) 41 (39.81 %) 41 (39.81 %) 3.17 0.81 103 

e Att jag får favoriträtter ofta 18 (17.48 %) 45 (43.69 %) )0 (19.42 %) ll (19.42 %) 2.4 1 0.99 103 

3 Att få koppla av med kompisar 3 (2.91 %) 14 (13.59 %) 2~ (24.27 %) 61 (59.22 %) 3.4 0.83 103 

4 Att få bra matvanor ~ (2.91 % ) 14 (13.59 %) 27 (26.21 %) 59 (57.28 %) 3.38 0.83 103 

Medel (Matris) 3.08 
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Målt idsinnehåll: 

3.5 

/..S 

1.5 

0.5 

0 
Maträtterna som serveras i skolan ar jag ofcast nöjd med Kvaliren p<\ marriltte1 n<i solll sNveras i skolan är jag oftast 

1 
jag ;irer av salladsbuffen varj~ clag 

nöjd med 

Stämmer 
Stämmer Stämmer 

Stämmer helt 

inte alls r1J 
ganska ganska bra 

och hållet (·1! 
Medel 0 Svar 

dåligt (2) (3) 

e Maträtterna som serveras i skolan är jag oftast nöjd med (, (5.83%) 13 (12.62 %) 51 (49.51 %) 33 (32.04 %) 3.08 0.82 103 

Kvaliten på maträtterna som serveras i skolan är jag oftast nöjd med 2 (1.94%) 15 (14.56 %) 55 (53.4 %) 3 (30.1 %} 3. 12 0.71 103 

jag äte r av salladsbuffän va rje dag 9 (8.74%) 9 (8.74 %) 38 (36.89 %) 47 (45.63 %) 3. 19 0.92 103 

Medel (Matris) 3.12 
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Miljö: 

4 

3 ,. 
.:> 

3 

.?.5 

1.S 

0.5 

0 
lag lycker del år bra art skolan serverar vegetarisk mat vMje dag 

Jag tycker det är bra att skolan serverar vegetarisk mat varje 
dag 

Jag tycker att det är bra att skolan serverar ekologisk mat 

Medel (Matris) 

Trivsel i matsalen: 

3.5 

3 

2.5 

1.5 

0.5 

0 
Jag är nöjd med vår rn;irsalsmiljö 

e Jag är nöjd med vår matsalsmiljö 

2 Jag har tillräckligt med tid för att äta lunch 

Medel (Matris) 

jag tycker att det är bra art skolan St!rvt!rar ekologisk mat 

Stämmer 
Stämmer Stämmer 

Stämmer helt 

inte alls f1! 
ganska ganska bra 

och hållet 141 
Vet ej Medel 0 Svar 

dåligr12J (3) 

16 (1 5.53 %) 7 (G.8 %) 20 (19.42 %) 42 (40.78 %) 18 (17.48%) 3.04 1. 14 103 

4 (3.88 %) 'i (4.85%) iS (33,98 %) 45 (43.69 %) 14 (13.59%) 3.36 0.78 103 

3.2 

Jag har ti ll r~ckligt med tid för att är;i lunch 

Stämmer 
Stämmer Stämmer 

Stämmer helt 

inte alls 11J 
ganska ganska bra 

och hållet 14! 
Vet ej Medel 0 Svar 

dåligt (2) (3) 

J (2.91 %) I ~ (485 %) 39 (37.86 %) 52 (50.49 %) ~ (3.88 %) 3.41 0.72 103 

(6.8%) I (10.68%) J' (33.01 %) •s (43.69 %) •) (5.83%) 3.21 0.91 103 

3.31 
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etigate-1: 

~ 
BÅSTADS KOMMUN 

Elevenkäten 2016 för årskurs 8 

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA 

~' • • 

0 27 134 Sm 34s 130 

jag gå r på: 

HJO% -- - - ·- - - - -- -

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Förslövs skola 

e Förslövs skola Yl (40.3 %) 

2 St randängsskolan 80 (59.7 %) 

Svar 134 
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jag går i klass: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% T 
88 SA se BD Nlrberedelseklass 

e SA 38 (28.36 %) 

e SB lh (26.87 %) 

se J4 (25.37 %} 

SD 1J (14.18 %) 

0 Förberedelseklass 7 (5.22 %) 

Svar 134 
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jag är: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
FlickJ Pojke 

e Flicka 53 (43.28 %) 

e Pojke 76 (56.72 %) 

Svar 134 
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Del 1. Trygghet och studier 

4 

Stämmer 
Stämmer k dål' Stämmer Stämmer helt 

1 
inre alls 11! 

aans a 1gt Mede a Svar 
"' ganska bra 13! och hållet 14J 

(2) 

8 jag är trygg i skolan. 1 (0.75%) (J {0%) 44 {32.84 %) 89 (66.42 %) 3.65 0.52 134 

• Jag trivs i klassen. 3 (2.24 %) 10 (7.46 %) I l (30.6%) 80 {59.7 %) 3.48 0.73 134 

3 jag har någon kamrat att vara med om jag vill. 2 {1.49%) 3 {2.24%) 23 {17.16%) 106 (79.1 %) 3.74 0.56 134 

4 På min skola pratar eleverna med varandra på ett bra sätt. l (1.49 %) 23 (17.16 %) 95 (70.9 %) 14 (10.45 %) 2.9 0.56 134 

e jag får den arbetsro jag behöver i skolan. 2 (1.49%) 1 1 (8.21 %) 102 (76.12 %) I'! (14.18%) 3.03 0.53 134 

e Om jag skulle bli illa behandlad får jag hjälp av de vuxna i skolan. 2 (1.49 %) 6 (4.48 %) -,8 (43.28 %) 68 (50.75 %) 3.43 0.65 134 

7 Jag känner förtroende för mina lärare. 2 (1.49%) 5 (3.73 %) c.r, (41.79%) 71 (52.99 %) 3.46 0.64 134 

0 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen. 1 (0.75%) 1 (0.75%) >' (39.55 %) 79 (58.96 %) 3.57 0.55 134 

9 Lärarna på min skola hjälper mig om jag behöver det. 1 (0.75%) 3 (2.2'1 %) SG (41.79 %) 74 (55.22 %) 3.51 0.57 134 

10 jag får vara med och planera mitt arbete i skolan. I (0.75%) 23 (17.16 %) 82 (61 .1 9 %) /8 (20.9 %) 3.02 0.64 134 

jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven I de olika ämnena. 2 (1 .49%) 15 (1 1.19%) 75 (55.97 %) 42 (31.34%) 3.17 0.67 134 

jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. I (0.75%) 14 (10.45 %) 71 (52.99 %) 4.~ (35.82 %) 3.2·1 0.66 134 

e Skolarbetet gör mig intresserad så att jag får lust att lära mig mer. 14 (10.45 %) 31 (27.61 %) 69 (51.49 %) 14 (10.45 %) 2.62 0.81 134 

e Utvecklingssamtalen är framåtsyftande. - (5.22 %) :i (9.7%) 73 (54.48 %) 4 (30.6%) 3. 1 0.78 134 

Skolans lokaler är en bra miljö att lära sig i. ~ (2.24%) •11 (7.46%) 87 (64.93 %) i4 (25.37%) 3.13 0.63 134 

På skolan finns saker att göra på rasterna. 1 (2.99%) 18 (13.43 '16) 57 (42.54 %) (41 .04%) 3.22 0.79 134 

17 Skolans toaletter är välstädade. 11 (8.96%) 52 (38.81 %) 4'.l (36.57%) I (15.67%) 2.59 0.86 134 

• Skolan är välstädad. (3.73 %) 2 (17.9 1 %) 84 (62.69%) I (15.67%) 2.9 0.69 134 

Medel (Matris) 3.2 
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Del 3. Skollunchen 

Hur viktig är lunchen i skolan för dig med tanke på: 

3.5 

2.5 

1.5 

0.5 

0 
Alt den är näringsrik Att j.ig får favoriträtrer otia Att fA koppla av metl kompiSilr filt få bra matvanor 

Inte alls Ganska viktig Mycket viktig 
1 

viktig rn 
Viktlg111 Mede 0 Svar 

(2) (4) 

8 Att den är näringsrik 4 (2.99 %} 25 (18.66 %) 61 (45.52 %) ·I~ (32.84 %) 3.08 0.79 13·1 

e Att jag får favoriträtter ofta I~ (11.19%) 47 (35.07%) 47 (35.07 %) 1s c18.66%l 2.61 0.91 134 

Att få koppla av med kompisar ' (5.97%) 18 (13.43 %) ~o (37.31 %l 58 (43.28 %) 3.18 0.88 134 

Att få bra matva nor I (5.22 %) r (17.16%l 52 (38.81 %) 52 (38.81 %) 3.11 i 0.87 134 

Medel (Matris) 2.99 
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Måltidsinnehåll: 

3.5 

3 

2.5 

1.5 

0 
, . 

. J 

0 
lvlaträtterna som serveras i skolan är jag oftast nöjd med Kw11itcn på marrätterna som se1v eras i skolan är jag oftast 

nöjd med 

Stämmer 
Stämmer 

ganska 
inte alls 111 

dåligt (2) 

e Maträtterna som serveras i skolan är jag oftast nöjd med 7 (5.22 %) 30 (22.39 %) 

e Kvaliten på maträ tterna som serveras i s kolan ä r jag oftast nöjd med 8 (5.97 %) 28 (20.9 %) 

3 jag ä ter av salladsbuffen varje dag 15 (11.19 %) 22 (16.42%) 

Medel {Matris) 

Jag Jter av salladsbufien varje clag 

Stämmer 
Stämmer· helt 

ganska bra Medel 0 Svar 
och hållet 141 

13) 

75 (55.97%) 22 (16.42 %) 2.84 0.76 134 

76 (56.72 %) l2 (16.42 %) 2.84 0.76 134 

·18 (35.82 %) 49 (36.57%) 2.98 0.99 134 

2.88 
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Miljö: 

4 

3.5 

3 

2.5 -· 

2 --

1.S 

0.5 -

0 
Jag tycker clet är bra atr skolan serverar vegerarisk mar varje dag j ag rycker an der är bra art skolan server ar ekologisk mar 

Stämmer Stämmer 
Stämmer 

ganska ganska br·a 
Stämmer helt 

inte alls /lJ och hållet (4J 
Vet ej Medel 0 Svar 

dåligt 12) (3) 

• jag tycker det är bra att skolan serverar vegetarisk mat va rje 
16 (11 .94%) 7 (5.22 %) 31 (23.13 %) 

dag 
61 (45.52 %) 19 (14.18%) 3.19 7.05 734 

• jag tycker att det är bra att s kolan serverar ekologisk mat 7 (5.22 %) 3 (2.24 %) 40 (29.85 %) 69 (51.49 %) 15 (11.19 %) 3.44 0.81 734 

Medel (Matris) 3.31 

Trivsel i matsalen : 

3.S 

3 

25 

2 

15 

0 .5 

0 
Jag är nöjd med vår marsalsmiljö Jag har tillräckligt med tid för an ära lunch 

Stämmer Stämmer 
Stämmer 

ganska ganska br·a 
Stämmer helt 

inte alls 11J och hållet l4J 
Vet ej Medel 0 Svar 

dållgt121 (3) • j ag är nöjd med vår matsalsmiljö 7 (5.22 %) 10 (7.46 %) 76 (56.72%) 40 (29.85 %) 1 (0.75 %) 3. 12 0.76 13•1 

2 jag har t ill räckligt med t id fö r att äta lunch ~ (3.73 %) 15 (11.19%) ~4 (40.3 %) 60 (44.78%) 0 (0 %) 3.26 0.8 734 

Medel (Matris) 3.19 
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Datum: 2017-01-19 

Handläggare: Mikaela Sönnerstedt Olsberg 

Dnr: UN 00503/2015 

Till: Utbildningsnämnden 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Förskolechefer och rektorer 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tabell  

 
Elevenkäten 2015 jämförelsesiffror med Öppna jämförelser 2016  
 
Bakgrund 
Rapporten visar resultatet av den enkätundersökning som genomfördes i kommunens skola un-
der november 2015 och november 2016. Enkäten är genomförd i årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan. 
 
Enkäten baseras delvis på SKL:s sju enkätfrågor. Rapporten redovisar likheter och skillnader mel-
lan resultaten i Båstads skolor i årskurs 5 och 8 med övriga kommuner som har genomfört ele-
venkäten. Cirka 70% av landets kommuner redovisar att de använder SKL:s enkätfrågor. Resulta-
ten är hämtade från SKL:s sammanställning Öppna jämförelser 2015 och 2016. 
 
Aktuellt 
Resultatet på elevenkäten visar att eleverna i kommunen är mycket nöjda med undervisningen 
som bedrivs. När resultatet jämförs med andra kommuner så är resultaten mycket goda i flera av 
påståendena. Föregående läsår var eleverna mer nöjda i samtliga påståenden än genomsnittliga 
riket. 
 
Sammantaget hamnar Båstad på andra plats i årskurs 5  när SKL jämför samtliga deltagande 
kommuner 2016 och i årskurs 8 på plats 6. Det är mycket goda resultat.  
 
 
Övervägande/framtid 
SKL kommer från och med innevarande läsår inte att genomföra en insamling av resultat gällande 
elevenkät. Anledningen är att Skolinspektionen genomför en elevenkät samt vårdnadshavarenkät 
vartannat år. SKL anser att detta enkätverktyg är nog som mätinstrument. Det innebär att inneva-
rande läsårs resultat inte kommer att redovisas med jämförelsesiffror från SKL:s Öppna jämförel-
ser 2017.  

 
Förslag till beslut 
1. Nämnden tar till sig informationen.  
 
Båstad 2017-01-19      
 
 
Mikaela Sönnerstedt Olsberg  
Utvecklingsledare   
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2017-01-19 
 

 

Bilaga tabell Elevenkät 2014/2015 och 2015/2016- Jämförelse med Öppna jämförelse 

 
SKL:s enkät innehåller sju frågor. Båstads enkät har 19 frågor. Markering innebär att Båstads resultat är högre än genomsnittliga riket, markering 
innebär lägre resultat än genomsnittliga riket. 

 

Procent som har svarat: 

2014/2015: För det mesta/Alltid  

2015/2016: Stämmer ganska bra/Stämmer helt och hållet 

 

Påstående, 
nummer enligt 
Båstads 
elevenkät 

Åk 5 14/15 
Båstad 

Åk 5 
14/15 
Nationellt 

Åk 5 15/16 
Båstad 

Åk 5 15/16 
Nationellt 

Åk 8  
14/15 
Båstad 

Åk 8 
14/15 
Nationellt 

Åk  8 15/16 
Båstad 

Åk 8 15/16 
Nationellt 

1. Jag är trygg i 
skolan (från SKL) 

94 93 97,54 92 94 91 96,66 89 

8.   Mina lärare 
förväntar sig att 
jag ska nå 
kunskapskraven i 
alla ämnen. (har 
ändrats, enligt 
SKL:s 
omformulering: 
mål har 
formulerats om 
till 

96 86 100 86 91 77 98,2 84 
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kunskapskraven, 
från SKL) 

9.   Lärarna på 
min skola hjälper 
mig om jag 
behöver det. (från 
SKL) 

97 94 100 93 85 85 94,59 83 

10. Jag får vara 
med och planera 
mitt arbete i 
skolan. (SKL:s 
formulering: 
Lärarna i min 
skola tar hänsyn 
till elevernas 
åsikter) 

83 87 94,26 85 68 71 88,29 70 

11. Jag vet vad jag 
ska kunna för att 
nå 
kunskapskraven i 
de olika ämnena 
(har ändrats, 
enligt SKL:s 
omformulering 
mål- 
kunskapskraven, 
från SKL) 

91 86 97,54 84 75 73 82,89 69 

12. Jag får veta 
hur det går för 
mig i skolarbetet 

87 86 95,91 86 83 77 88,29 77 
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(från SKL) 

13. Skolarbetet 
gör mig 
intresserad så att 
jag får lust att 
lära mig mer. 
(SKL) 

80 76 89,34 74 49 47 67,56 46 
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-10 1 av 3

 

 

UN § 4  Dnr UN 000266/2015 - 600 

Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en 
tidsenlig och likvärdig utbildning 

 
Beskrivning av ärendet I vårdnadshavarenkäten 2014 påtalade föräldrarna många brister i den fysiska 

miljön på kommunens grundskolor. Frågan om den fysiska miljön på både 
förskolor och grundskolor har återkommit vid ett flertal sammanträden sedan 
dess. I förskolechefernas och rektorernas nulägesbedömningar tas 
förutsättningarna för utveckling och måluppfyllelse upp då den fysiska 
utformningen av flertalet förskole- och grundskolebyggnader inte är anpassade 
till nutidens undervisning. Kommunstyrelsen beslöt 2014-05-07 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som belyser dessa 
frågeställningar: 

 - likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och grundskolor 
 - framtida kompetensförsörjning 
 - förskole- och grundskolelokaler som lever upp till skollagens krav på 

tidsenliga lärmiljöer och arbetsmiljölagens krav. 
 
 Den 1 januari 2015 kom en reviderad diskrimineringslag som ställer långt 

större krav på tillgänglighet än tidigare lagstiftning. Underlaget som 
förvaltningen tagit fram har beaktat denna lag i övervägandena. 

 Den slutliga utredningen presenterades 2016-06-30 på utbildningsnämndens 
sammanträde. Beslutet blev att samtliga partier i Kommunfullmäktige skulle få 
utredningen med bilagor på remiss, lämna remissyttranden till 
Utbildningsnämnden senast 2016-10-12 och att ärendet därmed ska 
återupptas vid sammanträden 2016-11-15. En sammanställning av 
remissvaren bifogas denna tjänsteskrivelse. 

  
 FOKUS PÅ UTBILDNING måste vara ledorden när beslut om framtida förskole- 

och grundskoleorganisation ska beslutas. De barn och elever som i dag går i 
förskola och grundskola ska vara yrkesaktiva till 2060 och 2070. Det går därför 
inte att basera framtida organisationsbeslut på inaktuella rapporter som har 
tagits fram när tidigare skollag var giltig. Vid utbildningsnämndens 
sammanträde 2016-11-15 redovisades remissvaren från partierna i 
kommunfullmäktige. Det är tydligt att det inte finns politisk enighet om en 
framtida förskole- och grundskolestruktur. Det finns enighet om att åtgärder 
måste genomföras på Förslövs skola och att planeringen ska påbörjas 
omgående.  

 
 Med tanke på de stora underhålls- och investeringsbehov som finns i flertalet 

av byggnaderna måste arbetet med fastigheterna dock komma vidare. Vissa 
byggnader uppfyller inte de krav som finns till exempel beträffande ventilation. 
Den nya bestämmelsen om ’Organisatorisk och social arbetsmiljö ställer rimliga 
krav på arbetsgivaren vilka dock inte kan uppfyllas på alla enheterna.  

 Med detta som utgångspunkt kan en planering påbörjas där alla enheterna gås 
igenom och kostnadsberäknas. För att göra detta med kvalitet måste ett 
funktionsprogram för förskola respektive grundskola tas fram. Ett 
funktionsprogram visar på vilka lokaler och andra funktioner som ska finnas på 
enheterna för att utbildningen kan genomföras i enlighet med styrdokumenten.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad 2017-01-02     
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-10 2 av 3

 

 

 
Förvaltningens förslag 1. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram 

för förskola. 
2. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram 

för grundskola. 
3. Anhålla Teknik & service samt Båstadhem om att ta fram aktuell status på 

samtliga förskolor och grundskolor samt aktuella investeringskalkyler för 
samtliga enheter. 

4. Ärendet återupptas 2017-01-31.  
 
Yrkanden Stefan Olsson (C) och Helena Strid (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
  
 Ingrid Zäther (S) yrkar på ett tillägg:  
  
 Beslutsunderlag gällande långsiktig skolstruktur ska vara klart till 

utbildningsnämndens sammanträde i mars.  
       
 
Propositionsordningar Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom förvaltningens förslag och 

finner att nämnden bifaller detta.  
 
 Ordförande frågar om nämndens kan ställa sig bakom Ingrid Zäthers (S) 

tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår detta. Omröstning begärs.       
 
Omröstningsresultat  Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
 Ledamot som vill bifalla Ingrid Zäthers (S) tilläggsyrkande röstar ja. 
 Ledamot som vill avslå Ingrid Zäthers (S) yrkande röstar nej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Ledamot 

Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstin Johansson (BP)  X  
Marie-Louise Nilsson (BP)  X  
Ingrid Zäther (S) X   
Helene Barnekow (BP)  X  
Stefan Olsson (C)  X  
Linda Ivarsson (M) X   
Susanne Jung (M) X   
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-10 3 av 3

 

 

Carl-Magnus Fröjdh (M) X   
Helena Stridh (BP)  X  

  
 Omröstningen faller ut med 4 ja-röster och 5 nej-röster. Ordförande finner att 

utbildningsnämnden beslutar att avslå Ingrid Zäthers (S) yrkande.      
 
 
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

 
1. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram 

för förskola. 
2. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram 

för grundskola. 
3. Anhålla Teknik & service samt Båstadhem om att ta fram aktuell status på 

samtliga förskolor och grundskolor samt aktuella investeringskalkyler för 
samtliga enheter. 

4. Ärendet återupptas 2017-01-31.  
   

 Protokollsanteckning Detta ärende har visat sig att dras i långbänk. Susanne Jung (M), Linda Ivarsson 
(M), Carl-Magnus Fröjdh (M) och Ingrid Zäther (S) anser att det är viktigt att vi 
för skolpersonal, elever och föräldrar snarast ser till att ärendet förs framåt.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

170123\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-23 
Handläggare: Henrik Andersson  
Dnr: UN 000003/2017 – 904 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 
Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§ KL. Besluten ska 
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.   
  
 

Aktuellt 
1. Anmälan av delegationsbeslut Henrik Wagersten. 2017-01-16. 

 
 
Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
 
  
 
 
 
Båstad 2017-01-23 
 
 
Henrik Andersson  
Bildningschef   
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
r' i; r..,.. '\'-'"' • . • 'P.llLJN l.J. < ~ .. ~~ i..J .-:., ~;-... ~ :~H'I' 

Ulbildning~~· .ärrmuen 

2017 -01- 1 7 
Dnr.UN . .9.9.9.Qg;;,/ 
201:r - qoy .. ......... .... .... .. .................... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/U011 2016-12-12 UN000581/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8§23 Beviljat Henrik Wagersten 
2016-610 

UN/U011 2016-12-12 UN000207/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8§23 Beviljat Henrik Wagersten 
2016-610 

UN/U016 2016-12-12 UN000529/ Beslut om mottagande i Skall kap7§5 Beviljat Henrik Wagersten 
2016-600 grundsärskolan,. 

UN/U021 2016-12-13 UN000686/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 10 §39 Beviljat Henrik Wagersten 
2016-610 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-23 
Handläggare: Henrik Andersson   
Dnr: UN 000005/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 
Beslutslogg utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg. 
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning.     
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-01-23 
godkänns.   
 
 
 
Båstad 2017-01-23  
 
 
Henrik Andersson  
Bildningschef  
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2016 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2017-01-23 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-datum 
(*2) 

§ 7, UN 2015-01-13 
Nationella prov och betyg 
vårtermin 2014 –  
gymnasiet  

UN 
3/15 

Bildning och arbete får i uppdrag att utveckla arbetet med analys av resul-
tat på nationella prov samt kursbetyg.  

Henrik 
Anders-
son 

  

§ 57 UN 2015-05-12  
Revisionsrapport avse-
ende Akademi Båstad 
gymnasium  

UN  
128/15 

Förvaltningen lämnar statistik till utbildningsnämnden avseende potenti-
ellt framtida elevunderlag årligen i februari. Vid behov upprättas en åt-
gärdsplan.  
 
Inför varje beslut om skolpeng ska en tydlig redovisning ske till utbild-
ningsnämnden om skolpengens uppbyggnad.  

Henrik 
Anders-
son 
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

§ 100 UN 2015-10-13  
Nulägesbedömningar 
läsåret 2014-2015  

UN 
359/2015 

Att nämnden beslutar att följande utvecklingsområden tas med i budgetar-
betet inför 2017, 2018 och 2019:  

Utvecklingsområden som gäller alla skolformer: 

a) tidigt stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd och elevhälsans 
resurser 

b) personella resurser i form av modersmålslärare och studiehandledare 
på modersmål för nyanlända elever 

c) administrativt stöd, samt stöd i resurs av HR och ekonomi, till förskole-
chefer och rektorer för att skapa goda förutsättningar för det pedagogiska 
ledarskapet 

d) investeringar i förskolans och skolans lokaler för att skapa en god fysisk 
arbetsmiljö för barn, elever och pedagoger, samt anpassning av lokaler för 
barn/elever i behov av särskilt stöd 

e) att verksamheterna får det IT-stöd som behövs för att uppfylla skollagen 
och läroplaner-nas krav för tidsenliga lärmiljöer och arbetssätt 

f) personalrekrytering/kompetensförsörjning för att täcka behovet av be-
hörig och legitimerad personal 

Förskolan:  
g) beakta barnens ökade vistelsetid i förskolan  

Grundskolan: 

h) skapa förutsättningar för att tillgodose kunskapskravet i simning i äm-
net Idrott och hälsa, utan att pedagogisk tid används på längre resvägar än 
nödvändigt. 

Birgitte 
Dahlin/ 
Henrik  
Anders-
son  

Ekonomikon-
toret och 
kommunche-
fen bör tillstäl-
les detta be-
slut 

December 2017 

UN § 17 2016-02-16 
Systematiskt kvalitetsar-
bete- nulägesbedömning-
ar och utvecklingsinsatser 
2017 

UN 
21/2016 

1. uppdra förvaltningen att ta fram förslag till åtgärdsplan för kompetens-
försörjning och personalrekrytering 

2. uppdra förvaltningen att ta fram förslag till långsiktig personalstrategi 

3. återkoppling av punkt 2 och 3 redovisas kvartalsvis till Utbildnings-
nämnden 
 

Birgitte 
Dahlin 
/Henrik 
Anders-
son 

Pågår juni och decem-
ber 2017 samt 
juni och decem-
ber 2018 
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

§ 9 UN 2016-01-19 
NIU (Nationell idrottsut-
bildning) ansökan, Aka-
demi Båstad gymnasium 

UN 
13/2016 

1 . Förvaltningen får i uppdrag att inleda samarbete med Svenska tennis-
förbundet avseende Nationellt godkänd idrottsutbildning inom tennis 

2 . därefter ansöka hos Skolverket om tillstånd att anordna sådan utbild-
ning  

Henrik 
Anders-
son 

Pågår  

§ 32 UN 2016-03-15 
Åtgärder efter Arbetsmil-
jöverkets tillsyn och in-
spektionsmeddelanden 

UN 
73/2016 

I budgetarbetet 2017 och 2018 beakta möjligheten att avsätta resurser för 
att öka det administrativa stödet till rektorerna i grundskolan 
 

Birgitte 
Dahlin 

Pågår  December 2017 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-23 
Handläggare: Henrik Andersson   
Dnr: UN 000004/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Delgivningar utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges.   
 

A. Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9  
(dnr: UN 000663/2016-600) 
 

B. Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Strandängsskolan F-6 
(dnr: UN 000663/2016-600) 

 
 

C. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg – 2017-01-15  
(dnr: UN 000046/2017-600)  
 

D. Meddelande och begäran om redovisning – ensamkommande barn, Inspektionen för 
vård och omsorg  
(dnr: UN 000041/2017-600) 

 
 

E. Beslut – Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant och riksrekry-
terande estetisk spetsutbildning vid gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstads kom-
mun 
(dnr: UN 000084/2016-600)  

 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar lägga redovisade delgivningar till handlingarna.   
 
 
 
Båstad 2017-01-23 
 
Henrik Andersson  
Bildningschef  
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Strandängsskolan 7-9s plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 

Verksantietsformer som orrtattas av planen 
Grundskola och Grundsärskola 

Läsår 
2015/2016 

1/12 
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Grunduppgifter 

Verksantietsforrrer som ontattas av planen 
Grundskola och Grundsärskola 

Ansvariga för planen 
Rektor Andreas Karlsson, AMOR (Antimobbing- och rasismgruppen) 

Vårvision 
Vår \ision är att \0rje elevskall göra och uttrycka med\etna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska \ärderingar, respektera andras egen\ärde. Ele1.ema skall ta a\Stånd från att 
människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt med1.erka till att hjälpa andra människor. Ele1.ema skall le\0 sig in i 
och förstå andra människors situation och ut\eCkla en \ilja att handla med deras bästa för ögonen (LGR 11) 

Planen gäller från 
2016-01-01 

Planen gäller till 
2016-12-31 

Läsår 
2015/2016 

Elevernas delaktighet 
UMrdering och arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling under ht-15 genom klassarbeten och 
diskussioner med ele\fådet. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadsha\0ma är delaktiga i kartläggningen genom frågor i ut\eCklingssamtal under ht-15. 

Personalens delaktighet 
UMrdering av planen mot diskriminering och kränkande behandling i juni 2015. Arbete kring riskfaktorer diskuteras kontinuerligt i 
arbetslagen. 

Förankring av planen 
Förankras hos ele\er av respekti1.e klassföreståndare i klass arbeten under början av \.t-16. Förankras hos personal av rektor på 
APT \.t-16. Förankras hos \årdnadsha\0re \la lärplattform och klassmöte eller ut\eCklingssamtal \.t-16. lnformationsfolder om det 
åtgärdande arbetet delas ut. 
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Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Under läsåret 2015/2016 fortsätter arbetet med att uti.eckla planen mot diskriminering och kränkande behandling så att den ska bli 
en mer levande del av1.erksamheten. Målet är nu att göra ele1.ema och l.årdnadshavama mer delaktiga. 
Fjolårets likabehandlingsplan har ut\ärderats på följande sätt: 

1. Lärarna har ut\ärderat delar av planen i juni 2015. 
1. AMOR ut\ärderade delar av planen i juni 2015. ~- Ele1.ema ut\ärderade de hälsofiiimjande insatserna i oktober 2015. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
De som har varit delaktiga i detta arbete är personal och ele1.er. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Klassarbetena om diskrimineringsgrundema 

De flesta ur personalen tycker det har v:irit bra att få ett lektionsupplägg. 

Lektion för livskunskap 

Vi befarade att det skulle bli sl.årare att arbeta hälsofiiimjande och förebyggande med ele1.ema gällande trygghet och studiero, 
bemötande och beteende när timmen togs bort. Denna farhåga har bekräftats från personalen. 

lnformationsfolder gällande åtgärder vid kränkande behandling 

lnformationsfoldem är färdigställd. 

Årshjul för likabehandlingsarbetet 

Arshjulet är färdigställt. 

8evmedverkan 

Vi har imoherat ele1.ema mer än föregående år i arbetet med planen, men detta kan uti.ecklas ytterligare. 

Personalmedverkan 

Personalen har varit mer delaktiga än föregående år men detta kan uti.ecklas ytterligare med a\Seende på mål, syfte och upplägg. 

Otrygga platser 

Samma otrygga platser återkommer år efter år. Tex är duschrummen i idrottshallen fortfarande inte ombyggda/anpassade för att 
skapa trygghet d\S enskilda duschbås. Vad gäller andra otrygga platser uttrycker ele1.ema att wxna finns ute på rasterna men att 
de önskar ele1.ema mer wxennärvaro \liket \i inte kan uppfylla alltid. Rasterna som behö1.er bemannas är inte alltid i samklang 
med personalens raster. Rast\ärdsschemat följs inte alltid. 

Toaletter 

Gällande toaletterna har krokar satts upp men ingen ljudisolering är gjord. 

Rastaktiviteter 

De konkret planerade rastakti\itetema har genomförts och utrustningen för utomhusakti\iteter setts ö1.er. Information har gått ut till 
ele1.ema \id några tillfällen genom klassinformation och anslag. 

Skolans normkritiska/normutmanande arbete 

Åtgärder har inte genomförts så som planerat. Pedagogerna har inte erbjudits utbildning kring detta under läsåret. Föreläsare har 
inte bjudits in. 

Arets plan ska utvärderas senast 
2016-12-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
1,. Juni 2016: AMOR ut\ärderar planen och incidentrapportema. Detta sker genom diskussion. b. Juni 2016: Personalen ut\ärderar 
planen arbetslags\is genom lärande samtal som AMOR-representantema håller i. ~September-oktober 2016: Ele1.ema ut\ärderar 
planen som en del i det kartläggande arbetet inför nästa års plan. Detta sker genom sk. trygghetsv:indringar och diskussion i 
klasserna. A,, Hösten 2017: Vårdnadshavarna ut\ärderar under ele1.ens uti.ecklingssamtal. Detta sker genom en frågeställning. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor Andreas Karlsson 
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Främjande insatser 

Nann 
Klassföreståndartid en timme per 1.eeka 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Ele\€1118 i respektil.e klass skall tillsammans arbeta med material som berör diskriminetingsgrundema, normerna och 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Insats 
AMOR bidrar med material som an\änds under några 1.eekor. Materialet finns på lärplattformen. 

Ansvarig 
Respektil.e klassföreståndare och AMOR 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under läsåret 

Nann 
VuxennäMro under raster 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att det \Ad \0rje rasttillfälle skall det finnas M schemalagda wxna näMrande med uppdrag att bidra till ett 
lugnare och tri\Sammare rastklimat. Uppföljning sker genom att rektor uppdaterar rast\0ktsschema M gånger under 
läsåret (uppstart \årtermin och hösttermin). 

Insats 
Skolpersonalens näMro under rasterna har haft effekten att klimatet i korridorerna bli\At bättre. Förutom de 
schemalagda wxna finns skol\ärdinna tillgänglig för ele\ema under de flesta av rasterna. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under hela läsåret. 

Nann 
Klassarbete i år 7 - Stärka gruppen 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att stärka den grupp som skapas när en ny klass i år 7 börjar på Strandängskolan. Uppföljning sker genom att 
klassföreståndare och kurator informerar rektor, ele\hälsoteam och arbetslag hur arbetet har gått och \0d man 
e\entuellt behö\er fokusera på i arbetet med klassens gemenskap och trygghet. 

Insats 
Klassarbetet utförs av kurator tillsammans med klassföreståndare under höstterminen i år 7. Syftet är att ele\ema ska 
stödjas i att lära känna \0randra i klasserna, ö\0 samarbete och att \äga tala inför klassen samt stå för sina åsikter. 
Klassföreståndaren gör obseMtioner av gruppens samspel och roller. Varje klassföreståndare arbetar också på egen 
hand med sin egen klass under höstterminen för att stärka indilAdema och gruppen. 

Ansvarig 
Kurator och respekli\e klassföreståndare 

Datum när det ska vara klart 
Ht-16 
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Natm 
Klassarbete i år 7 - United 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att upptäcka e-.entuellt utanförskap i klassen och att ge ele-.ema redskap att mot\erka detta. Arbetet påbörjas 
med en enkät riktad till ele-.er och klf gällande klimat och tri1Sel i klassen. Klassarbete med dramapedagoger då kurator 
och klf näMrarförobseMtion genomförs. Uppföljning sker i ett klassarbete med tema "Härskartekninker och 
motmedel" med klf och kurator. 

Insats 
Dramapedagog, kurator och klassföreståndare jobbar med klassen under \årterminen i år 7 med upplägget "UNITED -
ett arbete för gemenskap". Klf och kurator har en gemensam ut\ärdering av arbetet i åk 7 med fokus på arbetsklimat, 
tri1Sel och utanförskap . 

.Ansvarig 
Dramapedagog, kurator och klassföreståndare 

Datum när det ska vara klart 
Vt-16 

Natm 
Skolans fysiska miljö 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att skolans fysiska miljö är utformad på ett sådant sätt att förutsättningen för kränkande behandling eller 
diskriminering förs\åras. Många av de punkter \1 tänker oss här finns under förebyggande insatser. 

Insats 
Dialog mellan personal och elel.fåd ska föras . 

.Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågår under hela läsåret 

Natm 
Under\isning 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Under\isningen på skolan skall genomsyras av samhällets grundläggande \ärden och respekt fönerje människas 
egenl.ärde. Under\isningen skall också bedri\0s så att diskriminering utifrån diskrimineringsgrundema ej förekommer. 
Uppföljning sker genom dialog mellan elev och lärare, t ex utifrån en ledande frågeställning: Tänk dig att du tillhör en av 
de grupperna som ofta blir diskriminerade i \ärt samhälle. Hur synliggörs/osynliggörs du? 

Insats 
Varje lärare skall \era påläst på \lika diskrimineringsgrundema är samt planera sin under\isning så att diskriminering 
inte förekommer. På konferenstid i juni samt innan klassarbetet inleds på hästterminen går AMOR igenom 
diskrimineringsgrundema och \0d ett normkritiskt förhållningssätt innebär . 

.Ansvarig 
Respektiw lärare 

Datum när det ska vara klart 
Pågår under hela läsåret. 
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Nallll 
Tri\Gelregler 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att skolan skall ha gemensamma tri\Gelregler. Uppföljning sker genom att rektor fastställer skolans 
tri\Gelregler när arbetet är genomfört. 

Insats 
Personalen arbetar fram tri1.Gelregler \id starten av\0rje läsår. Under hösttenninen re\lderas dessa och delges 
vårdnadsha\0re och ele-.er \la lärplattfonnen. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Ht-16 

Nallll 
Lektionsplanering för nonnarbete i klasserna 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att \0rje klassföreståndare skall arbeta med en lektionsserie som är framtaget av AMOR Målet är en fördjupad 
kunskap om diskrimineringsgrundema och nonner bland \åra ele-.er inklusi-.e en kartläggning avnonnema på skolan 
utifrån ele-.emas upple-.elser. Uppföljning sker genom samtal mellan rektor och AMOR 

Insats 
Respekti-.e klassföreståndare genomför lektionerna i sin klass. Materialet är del-As hämtat från boken "I nonnens öga" 
och www.lasupp.nu. Varje klassföreståndare sammanfattar kort klassens arbete. 

Ansvarig 
Klassföreståndare 

Datum när det ska vara klart 
Vt-16 

Nallll 
Lägerskola 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Åk 7 och 9 ska åka il.äg på en ö-.emattning. 

Insats 
Åk 7 och 9 åkte på lägerskola. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Ht-16 
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Nann 
Årscykel 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att för all personal synlig- och tydliggöra arbetet med likabehandlingsplanen under läsåret. Målet är också att 
personalen ska känna delaktighet i arbetet. 

Insats 
Årscykeln arbetas fram av AMOR under läsåret. Den tas upp återkommande under terminsslut och -början samt på 
APT under läsåret. 

.Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Vt-16 

Nann 
Lajks 

Onråden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Ele1.ema får större kunskap om nätetik och li1.et online.På klassens timme diskuteras innehållet \idare. 

Insats 
Organisationen Lajks håller föreläsningar för ele1.er, personal och \årdnadsha\0re . 

.Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Vt-16 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
.t. Trygghets1,0ndringar med klasserna . .i.. Klassarbete om diskriminelingsgrundema. ~ Tri\Selenkät i åk 7 i samband med att 
dramapedagog, kurator och klassföreståndare genomför klassarbete om utanförskap . .4,_ Tri\Selenkät i åk 7 och 9 i februari där 
ele1.ema anonymt s1,0rar på frågor om hur de tri\S i skolan, i klassen och på rasterna. Tri\Selenkät för åk 8 görs 
kommunö-.ergripande i oktober. De ele-.er som är inskri\11a i grundsärskolan gör samma arbete med planen som ö\figa ele-.er men 
i sin egen grupp. ~På APT finns en stående punkt om 1,0d I.i behö-.er arbeta med på skolan för tillfället gällande 
diskriminelingsgrundema . .§. Slutsatser från skolsköterskans elelklälsosamtal från föregående år. z. lncidentrapporter. 

Orrråden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
.t. I klassarbete under oktober har ele-.ema på den -.ecko\isa klasstimmen arbetat med planen, trygghets1,0ndring och 
diskriminelingsgrundema. 1,, Tli\Selenkät i samtliga klasser görs senare under läsåret. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Klassföreståndama är delaktig och leder klassarbetet gällande planen. Skolsköterskan har genomfört elelklälsosamtal under 
föregående läsår som \i tar hänsyn till i planen. 

Resultat och analys 
Många ele-.er i de olika årskurserna upple-.er att det är tryggt på skolan. Vi ser att wxennäMro är en av de faktorer som bidrar till 
en trygg känsla. I enkäterna har följande platser pekats ut: 

Toaletterna 

Ele-.ema upplewr att det är otryggt att am.ända toaletterna i korridorerna och att toaletterna känns ostädade och ofi'äscha. Vissa 
toaletter har dålig belysning. 

Skeppen 

Upple\S att det inte känns ombonat och \älkomnande i l.issa skepp. På l.issa ställen är det dålig belysning. Regeln att man inte 
får Vclra i andra skepp än det egna följs enligt elewma olika hårt av personal. ..... vi tar reda på mer. I \issa fall upplewr yngre 
elewr oro att 1,0ra i skeppen pga att de äldre elewma grupperar sig där. 

Vid pingisborden utanför röda skeppet 

Mycket folk men inte alltid wxna på plats. 

Hemkunskapssalen och skolgården på den sidan av skolan samt vid bussarna 

I anslutning till denna \istas personer som inte hör till skolan. 

Omklädningsrummen 

Elewma upplewr att det är otryggt att duscha när man inte har skärmar mellan duscharna och när andra klasser kan komma in 
medan man duschar eller byter om. 

I undanskymda utrymmen; utanför slöjdsalen, utanför musiksalen, i grupprummet vid musiksalen och NO-salarna, 
utanför bildsalen I matsalen, vid sopstationen utanför matsalen och utanför idrottshallen. 

Lite insyn, trånga utrymmen, ibland elewr som uppehåller sig på platsen och skapar oro. 

I matsalen 

Många som rör sig där, det upple\S som rörigt och stressande och elewr -.et inte 1,0r de ska sitta. Stressande miljö. Elewr 
upple-.er att skolpersonal är otre\liga när elewma sitter på fel plats. 

Vid bussen 

Här har bråk förekommit då wxna inte har funnits på plats. Elewr upplewr det också otryggt där då det är många samlade på en 
gång. 

Vid skåpen 

Elewr som har skåp längst ner kan upple1,0 det otryggt när det blir trångt \id skåpen. 

Grupperingar av elever 

När \issa ele-.er grupperar sig i t ex korridoren upple-.er många elewr att det känns otryggt att gå förbi pga oro öwr att 
kommentarer ska fällas, blickarna upple\S som otre\liga. 

Diskrimineringsgrundema 
Ele-.er och personal upplewr att man kan behöVcl arbeta med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. 

Stress pga periodvis hög arbetsbelastning 

I elelklälsosamtalen med flickor i åk 7 och pojkar i åk 8 fi'amkommer att båda grupperna upple-.er stress i skolan pga att de tycker 
att arbetsbelastningen är ojämnt fördelad. Elewma beskriwr att det i perioder är relatM lugnt för att i andra perioder bli \äldigt 
mycket att göra. Flickorna upple\S som något mer stressade än pojkarna 
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Förebyggande åtgärder 

Nann 
VuxennäMro under rasterna 

Onråden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att skolan har schemalagd wxennäMro under rasterna och \id busshållplatsen som följs och att rasMrdama beflnner 
sig på rätt platser. Rektor uppdaterar rasMrdsschemat M gånger/läsår . Uppföljning sker genom att rektor samtalar 
med skohärdinna och ö\lig personal om hur de upple-.er rastmiljön och näMron av rasMrdar. 

VuxennäM1ro kan aldrig täcka upp alla de undanskymda utrymmen som ele-.ema uppger som undanskymda. Här 
behö\6 andra insatser. 

Åtgärd 
Information till personal om 1.ikten att rasMrds- och buss\0ktsschemat följs samt \0d som fäi\äntas då man har 
ans\0ret. Rastvärdarna skall fokusera på följande områden under sitt uppdrag: .1.. BiljardbordeU,._Pingisborden .3,. 
Delta i ele\0kti\itetema (tex \0ra med och spela pingis, biljard osv.) .4... Att inte \0ndra rundor utan att uppehålla sig på 
samma ställe under hela sitt uppdrag .Q.. Som bussvakt fokusera på området kring biljardbord och busshållplats. Vid 
utebli-.en buss skall skolassistenten kontaktas . 

.§.. Klf samtalar med ele-.er gällande de undanskymda, otrygga platser som ele-.ema pekat ut och diskuterar \ilka 
strategier ele-.ema själ\0 kan ha. .Z.....Arbetslagen diskuterar hur skeppen kan upple\0s mer trygga framför allt för åk 7.11,, 
Möjligheten till fler sittplatser i de gemensamma utrymmena kring korridoren undersöks. 

Motivera åtgärd 
Ele-.ema upple-.er att det känns tryggt när det flnns synliga rasMrdar ute. Om konflikter uppstår och wxna flnns i 
närheten har detta haft en positiv effekt. Då wxna saknas, har konflikterna iblnad eskalerat. Personalen upple-.er att 
rasMrdsschemat inte alltid följs och att buss\0kt saknas \issa dagar. 

Vuxennär\0ro kan dock aldrig täcka upp alla de undanskymda utrymmen som ele-.ema uppger som undanskymda. Här 
behö\6 andra insatser. Ele-.ema uppger att det blir otryggt när många l.istas på samma plats och har bl a framför 
önskemål om fler sittplatser i korridoren. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågår under hela läsåret 15/16 

Nann 
Rastakti\iteter 

Onråden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att utöka utbudet av rastakti\iteter för ele-.ema. Uppföljning sker i arbetslagen \t.16. 

Åtgärd 
.1.. SkoMirdinna och kurator organiserar scrapbookingtillfällen regelbundet under terminerna. Ytterligare ideer kring 
tillfälliga rastakti\iteter uppmuntras. 2._lnformation går I.id jämna mellanrum ut I.i klassföreståndama och 
elel.fådsrepresentanter till ele-.ema angående de akti\iteter som de kan utföra såsom spel och utomhusakti\iteter . .3,. 
Materialet för utomhusakti\iteter ses regelbundet ö-.er och kompletteras, t.ex bollar pumpas och 1.0lleybollnät sätts upp. 
Möjlighet att utöka antalet sittplatser utomhus undersöks. 

Motivera åtgärd 
Personalen och ele-.er såg ett behov av att det behövJes fler rastaktil.iteter för att förebygga negati\0 händelser på 
rasterna och skapa tillfällen för ele-.ema att lära känna \0randra och personalen genom akti\itet. 

Ansvarig 
Rektor, skoll.ärdinna, kurator och klassföreståndare 

Datum när det ska vara klart 
Skall pågå under hela läsåret 15/16 
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Narm 
Skolmiljö 

Onråden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att skapa en trygg skolmiljö, Detta gäller frärnst:1 toaletter,.2._omklädningsrum och 1 utrymmet \id ele\Skåp, .4 
\id sopstationen utanför matsalen, dit ele1.er går för att slänga sopor från t ex hemkunskapen. 

Åtgärd 
1 Se ö1.er belysning på toaletterna. Undersöka möjligheterna att ljudisolera mer t ex genom att sätta gol\list under 
dörren. ,6 Undersöka möjligheterna för ytterligare a\Skärmning till duschrummet och mellan duscharna så att det känns 
mer prii.at och tryggt. Diskutera med ele1.ema om att hålla tiderna före och efter lektion så att inte klasserna krockar.1 
Klf pratar med ele1.ema om bemötande sinsemellan, t ex hälsa på \arandra, i.ara uppmärksam på att alla får plats \id 
skåpen, flytta sig när man har hämtat/lämnat sina saker i skåpet. .4 Undersöka möjligheten att sätta upp utebelysning 
\id sopstationen. 

Motivera åtgärd 
Ele1.ema har pekat ut platserna som otrygga samt gett förslag på förbättringar. 

Ansvarig 
Rektor och klassföreståndare 

Datum när det ska vara klart 
>A-16 

Narm 
Skolö1.ergripande arbete gällande diskrimineringsgrunden etnicitet. 

Onråden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att arbeta med diskrimineringsgrunden etnicitet bl a utifi'ån ett normutmanande arbetssätt. Personalen behö1.er bli mer 
förtrogen med det normutmanande arbetssättet. Ele\fådet har också framfört önskemål om ett tema under \åren 
gällande etnisk tillhörighet I rasism. 

Åtgärd 
.1,_Personal behö1.er utbildning om normutmanande förhållningssätt för att lära sig hur det kan genomsyra skol1,0rdagen 
och klassrurnsunder\isningen.1,, AMOR i sam1.erkan med ele\fådet undersöker möjligheterna för en tema1.eeka eller 
dylikt under \årterminen. 

Motivera åtgärd 
Ele\fåd och personal har uppmärksammat att \i på skolan behö1.er arbeta med diskrimineringsgrunden etnisk 
tillhörighet. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Utvärderas i slutet av>A-16 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Vi som arbetar på Strandängsskolan 7-9 är med\.etna om att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 
förekommer där människor möts i samhället. Vi är också med-.etna om \Alka konsek-.enser detta får för de drabbade. Mot 
bakgrund av detta är \Å fast beslutna att aldrig acceptera sådana företeelser på \år skola. Det råder nolltolerans mot trakasserier 
och kränkande behandling. Alla har en rätt att vara med och känna gemenskap. Ingen ska behöva vara rädd på väg till skolan, i 
skolan eller ute på rasten. Ingen ska heller utsättas för trakasserier eller kränkningar \Aa sociala medier. Alla har rätt att känna sig 
trygga. Därför skall all personal akti\t arbeta för att mot-.erka alla former av kränkande behandling. 
Diskriminering innebär att ett barn eller en elevmissgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av 
diskrimineringsgrundema kön, könsö-.erskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I -.erksamhetema är det huwdmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 
diskriminering. Barn och ele-.er kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon avdiskrimineringsgrundema 
ovan - detta kan ske mellan ele-.er. 
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller 
ele-.ers värdighet. Kränkningar kan bestå avt ex nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, fysiska handlingar utfiysning 
eller hot. De kan ske ä-.en \Åa sociala medier. Kränkande behandling kan äga rum \Ad enstaka tillfällen eller vara systematiska och 
återkomma. 
När kränkningar sker återkommande, kallas de för mobbning. Det innebär att en eller flera indi\lder upprepade gånger och under 
en längre tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera indi\lder. 

Åtgärderna som \Adlas ska vara grundade på det som utredningen \Asar har skett. Det finns förbud mot repressalier. Med detta 
menas att om en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller med-.erkat i en utredning som gäller 
ö-.erträdelser av lagen, så finns det förbud att straffa ele-.en som en följd av detta. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Grundförutsättningen för att kunna stoppa diskriminering och annan kränkande behandling är att \Å får kännedom om att det 
förekommer. Det är \Aktigt att skolan präglas av så öppna och förtroendefulla relationer mellan ele-.er och personal att ele-.ema 
själ\mant kommer och berättar. Som personal är det \Aktigt att uppmärksamma om en elev mår dåligt och att ta kontakt med 
ele-.en. Det är också \lktigt att vara uppmärksam på den jargong och det beteendemönster som råder mellan ele-.ema. En annan 
förutsättning är att ele-.ema känner tilltro till skolans förmåga att bekämpa och få stopp på trakasserier och kränkande behandling. 
lidig upptäckt underlättas också av\\JXennäMro på rasterna. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Ele-.er och föräldrar kan vända sig till all \\JXen personal på skolan, t ex pedagoger, elelklälsopersonal, skol\ärdinna, bibliotekarie 
m fl. På skolan finns ett AMOR-team (antimobbing- och rasismteam) som består av lärare från alla de tre skeppen samt kurator. 
Rektor Andreas Karlsson andreas.karlsson@bastad.se, skolsköterska Jenny Nerhagen jenny.nerhagen@bastad.se, kurator 
Anna Perltoft anna.perltoft@bastad.se. 
AMOR Gula skeppet: Daniel Karlsson daniel.karlsson@bastad.se, Rasmus Ekberg rasmus.ekberg@bastad.se. 
AMOR Gröna skeppet: Amanda lnQ\0rsson amanda.inQ\0rsson@bastad.se, Andreas Frykner andreas.fiykner@bastad.se. 
AMOR Röda skeppet: Maria Lejon maria.lejon@bastad.se Kajsa Magnusson kajsa.magnusson@bastad.se 
Skolvärdinna Susanne Widen susanne.wden@bastad.se. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
1. All personal som uppmärksammar en kränkande behandling mot en elev ingriper omedelbart och tar därefter kontakt med 
ele-.emas respekti-.e klassföreståndare. Personal som på annat sätt får kännedom om att en elev har varit eller har känt sig utsatt 
för kränkande behandling i samband med \erksamheten, informerar skyndsamt ele-.ens klassföreståndare. 
2. Klassföreståndare genomför samtal med ele-.en och dokumenterar händelsen i "lncidentrapport" (se bilaga) samt tar kontakt 
med ele-.ens vårdnadshavare för att informera om händelsen. lncidentrapporten lämnas skyndsamt till rektor. Kränkande 
behandling behö-.er inte konstateras innan rektor informeras. Inte heller får någon värdering ske av hur allvarlig händelsen är innan 
rektor informeras. 
3. Rektor ansvarar för att händelsen skyndsamt anmäls till huwdman och att händelsen skyndsamt utreds. Det krä\13 inga be\ls 
för att kränkning har skett för att utredning ska inledas. det finns en skyldighet att utreda så snart påstådda kränkningar har en 
koppling till skolans -.erksamhet. Detta innebär att händelserna kan ha skett i sociala medier eller på ele-.ens fritid. Anledningen är 
att kränkningar i sociala medier och på fritiden ofta går hand i hand med kränkningar i skolans -.erksamhet. Syftet med 
utredningen är att få tillräcklig information och kunskap om situationen, så att man kan bedöma \Alka åtgärder som måste \Adlas 
för att den kränkande behandlingen ska upphöra. I utredningen bör samtal ske med samtliga inblandade. Den som utreder måste 
skaffa sig en själV3tändig uppfattning av vad som har hänt. Man kan alltså inte låta saken bero om de inblandade lämnar 
motstridiga uppgifter. 
4. De åtgärder som \Adtas på såväl kort som lång sikt ska leda till att kränkningarna upphör. För att de ska vara effektiva, behö-.er 
de bygga på en analys av utredningen. För att för\lssa sig om att kränkningarna inte upprepas, följs åtgärderna upp och 
utvärderas. 
5. Om kränkningarna återupprepas och åtgärderna som \Adtagits \isar sig ha varit otillräckliga ska andra eller kompletterande 
insatser genomföras till dess situationen är varaktigt löst. Klassföreståndaren mailar då en ny "lncidentrapport" till ansvarig i 
AMOR-teamet som behandlar det som ett AMOR-ärende. AMOR genomför samtal med de inblandade ele-.ema samt 
vårdnadshavarna enligt en fast mall (Farstametoden). 
6. Om ingen ändring sker kallar rektor ele-.en samt dennes \årdnadshavare till ett möte. 
7. Om ingen ändring sker använder sig rektor av åtgärder enligt följande; a. Skriftlig varning b. lillfällig omplacering c. lillfällig 
placering \id annan enhet d. AV3tängning 
8. Rektor ans1.0rar för att polisanmälan/socialtjänstanmälan görs \Ad misshandel eller annan allvarlig kränkning. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om personal misstänks för diskriminering eller kränkning av en elevskall rektor ansvara för utredningen. 
1. Rektor samlar information om händelsen 
2. Rektor och någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de inblandade. 
3. Berörd \årdnadsha1.0re kontaktas. Facklig representant meddelas angående den wxne. 

Rutiner för uppföljning 
När elev kränks av andra ele-.er 
1. Klassföreståndare genomför uppföljning inom en \eCka. 
2. AMOR genomför uppföljning inom t\å \eCkor. 
3. Rektor beslutar om frek\ens på uppföljning samt genomför densamme. 
När elev kränks av personal gäller punkt 2-3. Uppföljning sker inom en \eCka. 
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Rutiner för dokumentation 
När elev kränks av andra ele1.er. 
1. Klassföreståndare fyller i "lncidentrapport enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling" och lämnar skyndsamt 
(samma dag eller dagen efter) till rektor. Efter genomförd utredning, lämnar rektor incidentrapporten till ans\0rig för AMOR-teamet 
för föMring hos AMOR-teamet. 
2. Vid upprepade kränkningar, mailar klassföreståndare "lncidentrapport enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling" 
till ans\0rig i AMOR-teamet och till rektor. 
3. Rektor dokumenterar beslut om åtgärder och tid för uppföljning. När elev kränks av personal gäller punkt 1-4. Rektor 
dokumenterar. 

Ansvarsförhållande 
All personal ans\0rar för att ingripa \id kränkande behandling eller misstanke om densamma. 
Klassföreståndare ans\0rar för det inledande samtalet med den utsatte ele1.en samt \årdnadsha\0ma. Klassföreståndare 
ans\0rar också för att dokumentera händelserna i en "lncidentrapport enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling" 
och att skyndsamt ö1.er1ämna denna till rektor. Klassföreståndaren har ans\0r för att följa upp \idtagna åtgärder och tillse att de 
har a\Sedd effekt. Vid upprepade kränkningar ans\0rar klassföreståndaren för att fylla i en ny incidentrapport och maila denna till 
ans\0rig i AMOR 
AMOR-teamet har ans\0ret för att genomföra AMOR-samtal och ans\0rar för för\0ring av"lncidentrapport enligt Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling". 
Rektor har huwdans\0r för att utredning genomförs, åtgärder \idtas, följs upp och ut\ärderas samt informerar att skyndsamt 
informera huwdmannen om kränkningen. 

12/12 
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Strandängsskolan F-6 och 
fritidshemmet:s plan mot 

diskriminering och kränkande 
behandling 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass, fritidshem 
Läsår: 2015/2016 
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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Grundskola, förskoleklass, fritidshem 

Ansvariga för planen 
Rektorn för Strandängsskolan F-6 och Strandängsskolans fritidshem. 

Vår vision 
På Strandängsskolan F-6 och fritidshemmet känner sig ALLA trygga. Alla på skolan och 
fritidshemmet behandlar varandra med respekt! 

Planen gäller från 
2016-11-30 

Planen gäller till 
2017-11-29 

Läsår 
2016/2017 

Elevernas delaktighet 
Genom trivselenkäter i maj 2016 utvärderades skolans arbete kring otrygga platser läsåret 
2015/2016. I september-oktober 2016 klasserna genomfört en kartläggning av otrygga 
platser. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vid utvecklingssamtalen ht 2016 har föräldrarna fått svara på en fråga kring hur de ser på 
elevernas trygghet och trivsel, någon klass har diskuterat det på höstens föräldramötet. 

Personalens delaktighet 
Personal och Kamratråd har varit delaktiga i den kartläggande delen och i att diskutera 
åtgärder i det förebyggande arbetet. 

Förankring av planen 
Planen kommer att göras känd och förankras hos personal genom process under hela året 
samt under APT-möte snarast efter färdigställandet. Mentorer och fritidspedagoger arbetar 
med planen med eleverna i process och då den färdigställts. Arbete utifrån planen sker 
kontinuerligt under läsåret med både pedagoger och elever. En förkortad version av planen 
delas ut vid föräldramöte på hösten. Planen publiceras på Unikum efter revidering i 
november, mentorerna ansvarar för att informera vårdnadshavarna om detta. 

130

130



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Utvärdering av åtgärderna gällande otrygga platser gjordes med eleverna genom enkäter 
i april 2016. Planen i sin helhet har inte utvärderats. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Elever, vårdnadshavare, personal och Kamratrådet har varit delaktiga i utvärderingen av 
delar av planen. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
De flesta elever känner sig trygga på skolan, några känner sig rädda för några andra enskilda 
elever. 
Det finns också elever som upplever att det kan vara ett tufft språkbruk mellan eleverna. 
Matsalen, omklädningsrummen och vistelse på högstadiet omnämns fortfarande som 
otrygga. När det gäller matsalen handlar det främst om att det är hög ljudvolym samt att 
man upplever att det är mycket spring. 
Vid tidigare utvärdering har framkommit att vi behöver utveckla arbetet med elev- och 
föräldrainflytande i likabehandlingsarbetet ytterligare. Vid utvärderingen av årets plan har 
ett antal föräldrar varit delaktiga. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-09-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Vi behöver utvärdera på ett mer systematiskt sätt och omfatta hela planen i utvärderingen. 
Elever, föräldrar och personal bör alla vara delaktiga. Eleverna utvärderar genom samtal i 
klassen och via enkäter. Varje klass utvärderar för att sedan ta information vidare till 
elevrådet. Föräldrar görs delaktiga genom frågor på utvecklingssamtal på hösten. Personal 
görs delaktiga genom samtal i mindre grupper på APT eller i arbetslag i slutet 
av vårterminen, där representanter från Kamratrådet leder samtalet. Kamratrådet gör också 
en egen utvärdering i slutet av vårterminen. Kamratrådet har också ett längre möte i slutet 
av vårterminen för att planera upp utvärderingen och kartläggningen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
- Trygghetsvandringar eller liknande kartläggningsmetoder av otrygga platser har 
genomförts i samtliga klasser och på fritidshemmet. 
- Diskussioner kring likheter/olikheter, "Kan man vara som man vill på skolan och 
fritidshemmet?" 
- Hänsyn har också tagits till resultaten av trivselenkäten bland elever våren 2016. 
- Personalen har fått tänka till kring vilka områden som de anser att vi bör ha extra fokus 
kring kommande läsår utifrån otrygga platser och diskrimineringsgrunderna. 
- Samtal kring vilka otrygga platser och eventuell diskriminering som synliggjorts i 
elevhälsoteamtets möten. 
- Analys av incidentrapporter. 
- Tagit del av skolsköterskans sammanställning av elevhälsoenkäterna i F-klass och åk 4 
2015/2016. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Trygghetsvandring eller liknande metod klassvis och på fritidshemmet. Arbete kring 
Barnkonventionen och likheter/olikheter för att synliggöra vilka "olikheter" som eventuellt 
inte accepteras på skolan. Trivselenkät som eleverna fyllt i (april 2016). F-klass och åk 4 
svarade på elevhälsoenkäten under förra läsåret. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Samtal i arbetslagen och i Kamratrådet. Skolsköterskan har sammanställt ett resultat av 
elevhälsoenkäterna. 

Resultat och analys 
Elevenkäter och samtal med eleverna visar på en generellt god stämning på skolan och på 
fritidshemmet men förekommande otrygghet är viktig ta på allvar. Det som tas fram här, är 
negativa uppfattningar som har framkommit antingen i enstaka fall eller via flera elever. 
Matsalen: upplevs som trång, otryggt med mycket spring, personer som beter sig illa, det är 
högljutt. Toaletter utanför matsalen: upplevs som oroliga, folk drar i dörren. 
Fotbollsplanen: det förekommer fula ord, på fritidshemmets tid kan äldre barn vara på 
fotbollssplanen vilket upplevs som otryggt. 
Raster: svordomar/fula ord, äldre elever som springer fort, några är rädda för enskilda elever 
När man vistas på högstadiet: upplevelse av att de äldre eleverna stirrar 
Idrott/Omklädningsrum: kommentarer, svårt att låsa in värdesaker, omklädningsrummen 
framkom mer i vårens enkäten - nu under hösten har det påbörjats en renovering. 
I personalgruppen har man upplevt att elever kommenterar och/eller kritiserar varandras 
klädsel utifrån tex stil eller märken. Man upplever även att det förekommer kränkningar 
mellan eleverna på olika social medier. Nu när alla elever i år 4-6 har fått en egen lpad har 
detta aktualiserats ytterligare. 
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lncidentrapporter från förra läsåret visar inte på något tydligt mönster eller på att det skulle 
vara någon specifik plats som är mer förekommande. 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, mobbning och kränkande behandling på vår 
skola och vårt fritidshem. Detta gäller även den kommunikation som förs via sociala medier 
och mobiltelefon. Personal har dock rätt att tillrättavisa elever för att upprätthålla ordning 
och god miljö på ett professionellt sätt, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som 
kränkande. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
- Eleverna kan vända sig direkt till någon i personalen om de anser att någon utsätts för 
trakasserier och/eller kränkande behandling. - Det finns ett Kamratråd som består av en 
representant från personalen och representanter från elevhälsoteamet. Kamratrådet har 
kontinuerliga möten. - Brevlåda där eleverna kan lämna information om de anser att någon 
utsätts för trakasserier och/eller kränkande behandling. Brevlådan töms kontinuerligt av 
Kamratrådet. Eleverna informeras om Kamratrådet och brevlådan i start av höstterminen. 
Ansvarig: Kamratrådet och övrig personal. - Rastsvärdsschema där det på alla raster och 
utevistelser ska finnas minst en vuxen ute. Rastvärdarna rör sig på hela skolans område och 
har ansvar för alla barn/elever som är ute. Ansvarig: Att rastvärdsschema upprättas -
arbetslagen. Att rastvärd är ute - den som enligt schema är rastvärd. - I februari varje läsår 
genomför Kamratrådet en enkät i klasserna bl a med frågan om man tycker sig se att någon 
elev är utsatt.Ansvarig: Kamratrådet. - Klassråd/fritidsrådAnsvarig: mentorer och 
fritidspedagoger - Närvarokontroll; aktualiserar vår närvaro/frånvarorutin vid läsårets 
start. Denna frågan lyfts även på alla klasskonferenser. Ansvarig: mentor - På varje 
utvecklingssamtal diskuteras elevens hela dag på skolan och fritidshemmet.Ansvarig: 
mentorer och fritidspedagoger. En förenklad version om rutiner vid diskriminering, 
kränkning och mobbning delas ut vid höstens föräldramöte och läggs tillgänglig på Unikum. 
Ansvarig: Kamratrådet ansvarar för uppdateringen av planen. Rektor ansvarar för att den 
delas ut och görs tillgänglig på Unikum. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
John Brogård (rektor) john.brogard@bastad.se, tel 0431-77769 
Lotta Holte (bitr. rektor) lotta.holte@bastad.se Tel.0431-77190 
Mentor och fritidspedagog: förnamn.efternamn@bastad.se Tel. 0431-77152 (personalrum) 

Kamratrådet består av: 
Susanna Andersson (specialpedagog), susanna.andersson@bastad.se Tel. 0431-77153, 
Oskar Olssoni (lärare Regattans arbetslag}, oskar.olsson@bastad.se Tel. 0431-77152, 
Margaretha Holfelt (fritidspedagog Korallens arbetslag), margaretha.holfelt@bastad.se Tel. 
0431-77367, 
Louise Turesson (förskollärare Jollens arbetslag}, louise.turesson@bastad.se Tel. 0431-
77367, 
Anna Perltoft (kurator}, anna.perltoft@bastad.se Tel. 0431-77195. 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
1. Alla vuxna på skolan säger ifrån/markerar vid kränkande behandling. ANSVARIG: Alla 
vuxna som vistas på skolan. 
2. Alla som får kännedom om att en kränkning har inträffat kontaktar skolans personal, 
fritidshemmets personal eller rektor så att skolan skyndsamt kan utreda omständigheterna 
och i förekommande fall vidta åtgärder. ANSVARIG: Alla som får kännedom om en kränkning. 
3. Personalen samtalar med berörda elever och kommer överens om åtgärder. Kamratrådet 
kopplas in vid misstänkt mobbning eller andra situationer där Kamratrådet i samråd med 
pedagoger/rektor anser att det behövs. Viktigt att samtalet och åtgärderna dokumenteras -
incidentrapport. ANSVARIG: Den vuxne som sett incidenten tillsammans med den läraren 
som har ansvaret för eleven. Vid behov: Kamratrådet. 
4. Informera vårdnadshavare. ANSVARIG: Den personal som är insatt i ärendet och 
genomfört punkt 3. 
5. Överenskommelsen följs upp. ANSVARIG: Den personal som genomfört punkt 3 och 4. 
6. Vid upprepad eller allvarlig kränkning kontaktas rektor. ANSVARIG: Den personal som fått 
informationen. 
7. Rektor tillser att situationen skyndsamt utreds. ANSVARIG: rektor. 
8. Rapportera till huvudman. ANSVARIG: Rektor. 
RUTINER NÄR KAMRATRÅDET KOPPLAS IN 
1. När rektor beslutat att en utrednings ska göras - genomför Kamratrådet den skyndsamt. 
ANSVARIG: Kamratrådet. 
2. Kamratrådet tar under utredningen kontakt med pedagog som har ansvar för eleven 
och uppgiftslämnare. ANSVARIG: Ansvarig i Kamratrådet. 
3. Kamratrådet har enskilt samtal med den utsatte eleven. ANSVARIG: Två personer i 
Kamratrådet. 
4. Kamratrådet eller annan personal har enskilt samtal med de elever som framkommer i 
samtalen på punkt 1-3. ANSVARIG: Två personer i Kamratrådet. 
5. Vårdnadshavarna till berörda elever i punkt 3 och 4 informeras. ANSVARIG: Två personer i 
Kamratrådet eller ansvarig pedagog. 
6. Dokumentation lämnas till rektor och ärendet tas upp i Elevhälsoteamet. ANSVARIG: 
Ansvariga i Kamratrådet. 
7. Åtgärder och samtal tills kränkningen upphör. ANSVARIG: De vuxna som är inkopplade i 
ärendet. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om personal misstänks för kränkning eller diskriminering av en elev ska rektor ansvara för 
utredningen. 
Rutiner: 1. Personal, elev, elevs vårdnadshavare eller den som får kännedom om 
kränkning/diskriminering anmäler till rektor. 
2. Rektor utreder situationen. 
3. Rektor och någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de inblandade. 
4. Berörd vårdnadshavare kontaktas. 
5. Uppföljning sker inom en vecka. 
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6. Rektor dokumenterar steg 1-5. Vid allvarlig förseelse som leder till åtgärd informeras 
personalens eventuella fackförbund. Även elevs kränkning av vuxna och kränkningar mellan 
vuxna följer ovanstående rutiner. 

Rutiner för uppföljning 
En gång per läsår i samband med revideringen av denna plan ska åtgärderna ovan utvärderas 
av personal i samråd med rektor. Ansvarig: Rektor i samråd med Kamratrådet. 

Rutiner för dokumentation 
Samtal och åtgärder dokumenteras i "Dokumentationsmall" efter varje insats. Ansvarig: den 
personal som genomför insatsen. Dokumentationen lämnas till rektor. 
lncidentrapport/olycksfallsrapport fylls i omgående av berörd personal och lämnas till 
rektorn. 

Ansvarsförhållande 
Se respektive rubrik ovan. 

141

141



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Barn- och skolkontoret 

DASTAD:3 ~.\GMMUN 
Uibi!dningsnärnnden 

2017 -01- 2 3 . 
Dnr.U.N .. O..QO.Q~/ 
-~'Q.1.J:.~ .§.Q.Q ........ . 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-01-15 

;;:::: Utnyttjade Placerade 0 Antal platser Lediga Antal barn 3 Område Förskola 
utgångsläge 

platser barn som ej 
platser i kö 3 nuläge börjat c 

:i 
D.> Båstad 0 

- Äppelbyn 72 69 2 1 3 
Päronbyn 36 36 0 0 3 

Malen 36 36 0 0 3 

Östra Karup 
Östra Karups 

88 81 7 0 3 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 so 2 2 2 
Torekov Fiske byn 46 40 2 4 0 
Grevie Backa byn 27 30 0 0 2 
Förslöv 0 

Skogs byn 108 80 6 22 2 
Ängs byn 54 51 1 2 1 
Pedagogisk 

10 8 2 0 0 
omsorg (2st) 

Summa förskola 531 481 22 31 19 

"T1 Utnyttjade Placerade ., 
Antal platser Lediga Antal barn Vi' Område Förskola platser barn som ej r1-

utgångsläge platser i kö D.>o 
l1l nuläge börjat :i 
CL 
ro Båstad Montessori K 30 - 35 26 4-9 0 

- Grevie Backabusarna 20 - 24 19 1 - 5 0 

Montessori Ä 22 - 27 24 0 - 3 0 
Förslöv Montessori P 30 - 35 28 2 - 7 0 

Lyckohällan 22 - 22 21 1 . 1 0 

Summa förskola 124 - 143 118 8 - 25 0 

1(öallSjirig 
Margaretha Ekelund-Svensson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-01-15 

15jan 15 febr 15 mars 15 april 15maj 15 juni 15 aug. 

Totalt platsantal 531 

Utnyttjade platser 481 

Lediga platser 31 

Kö (garantidatum) 19 

Platser som saknas 

25 aug. 15 sept. 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 

15jan 15 febr. 15 mars 15 april 15maj 15 juni 15 aug. 25 aug. 15 sept. 

2011 148 K 120 
F 0 

2012 135 K 99 
F 21 

2013 142 K 115 
F 32 

2014 117 K 90 
F 23 

2015 116 K 57 
F 20 

2016 130 K 0 
F 22 

2017 7 

K = kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 

15 okt. 

Plac. 

15 okt. 

B:-.ST1 · i)S !::1Mf11IUN 
Utbildnings" iä.mnden 

2017 -01- 2 3 
nr.U.N .. .09..99.~.~ / 

.. 7..9~.I..:.~.90 ..... . 

15 DOV. 15 dec. 

Plac. Plac. 

15 nov. 15 dec. 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-01-16 Dnr 8.5-312/2017-1 

Avdelning syd 
Ameli Strömblad Uhlin 
Ameli.Stromblad-Uhlin@ivo.se Nämnden för Individ och familjeomsorgen i 

Båstad 
2 ·- · .,._., '" '"UN 11:"1 r-.~TAC> .; '·-' "lVJIVi I D' t1\J' rt ""'··" ~ ~ "' -' 

Båstads kommun 
269 80 Båstad Ul.bildnings•:iit nnden 

2017 -01- 1 8 
Dnr .. V..N .. 0.9..9..Q~.\; 
.. 'Z:Q~ .. T. ... :: .. ~ .. Q.~ ... 

Meddelande och begäran om redovisning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett tillsyn för att 
granska hur nämnden för individ- och familjeomsorgen i Båstad utreder 
ensamkommande barns behov, beaktar barnets bästa och utformar 
vården tillsammans med barnet. 

Beslut att inleda tillsyn har fattats av enhetschef Joonas Terje sedan 
IVO den 30 december 2016 har :fatt in klagomål från god man. Kopia 
på klagomålet bifogas. 

Med stöd av 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, begär IVO 
redovisning från nämnden innehållande svar på följande frågor: 

• Om nämnden har inlett utredning i enlighet med 11 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, när den initierar omplacering 
av ett barn? Generellt och i det aktuella ärendet? 

• Om nämnden har rutiner som säkerställer att utredning inleds 
när ett barn som vårdas utanför hemmet kan behöva ges 
ytterligare insatser eller omplaceras i enlighet med 2 kap. 2 § 
SOSFS 2012:11? 

• Hur utreder nämnden ensamkommande barns behov? Generellt 
och i det aktuella ärendet? 

• Om nämnden bl.a. har gett barnet relevant information och 
möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet i 
enlighet med 11 kap. 10 § SoL? Generellt och i det aktuella 
ärendet? 

• Om nämnden har utrett och låtit barnets bästa vara avgörande 
vid beslut eller andra åtgärder som vård-eller 
behandlingsinsatser i enlighet med 1 kap. 2 § SoL? Generellt 
och i det aktuella ärendet? 

• Om nämnden har följt 3 kap. 5 § SoL om att insatser för den 
enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med barnet? 
Generellt och i det alduella ärendet? 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.malmo@ivo.se 
www.ivo.se 

Fax +46 10 788 56 44 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 

1(2) 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-01-16 Dnr 8.5-312/2017-1 

• Om nämnden har följt 11 kap. 7 och 8 § SoL och tillämpat 
bestämmelserna i 13§ förvaltningslagen (1986:223), FL? 
Generellt och i det aktuella ärendet? 

• Om nämnden noga har följt vården, utsett särskild 
socialsekreterare och bl.a. besökt placerade barn regelbundet i 
enlighet med 6 kap. 7 b och c §§ SoL? 

• Eventuella vidtagna åtgärder med anledning av det specifika 
klagomålet. 

Ni ska ha kommit in med det som IVO begär enligt gällande 
delegationsordning, senast den 3 mars 2017. 

Vid kontakt med Inspektionen för vård och omsorg i detta ärende bör 
diarienummer 8.5-312/2017 anges. 
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Skolinspektionen 

Stiftelsen Apelryd lnternational 
Kattviksvägen 207 
269 91 Båstad 
Att: asa@herbst.nu 

DA"-1Tt\DS i\OrJJMUl'J 
Ui:bi ldning~r.:~mn en 

2017 -01- 0 4 
Dnr.\J.~ .... ~~~b~~ 
~~ .... ~::.~.~~ 

Beslut 

2017-01-03 
1 (3) 

Dnr 37-2016:490 

Ansökan om godkännande som huvudman för särskild 
variant och riksrekryterande estetisk spetsutbildning vid 
gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstads kommun 

Beslut 

Skolinspektionen avslår, med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), ansökan 

om godkännande av Stiftelsen Apelryd Intemational (802477-8402) som hu

vudman för särskild variant och riksrekryterande estetisk spetsutbildning vid 

Apehydsskolan i Båstads kommun. 

Bakgrund 

Stiftelsen Apelryd Intemational har den 25 januari 2016 ansökt om godkän

nande som huvudman för särskild variant och riksrekryterande estetisk spets

utbildning vid Apelrydsskolan i Båstads kommun. Samma datum inkom stif

telsen med en ansökan om godkännande som huvudman för det nationella 

estetiska programmet imiktningam.a teater samt bild och formgivning, bam

och fritidsprogrammet inriktningen fritid och hälsa samt restaurang- och livs

medelsprogrammet inriktningen kök och servering vid Apelrydsskolan i Bå

stads kommun (dnr 32-2016:443). 

Skolinspektionen har den 25 oktober 2016 avslagit ansökan om godkännande 

som huvudman för det nationella estetiska programmet inriktningarna teater 

samt bild och formgivning, barn- och fritidsprogrammet imikh1ingen fritid och 

hälsa samt restaurang- och livsmedelsprogranunet inriktningen kök och serve

ring vid Apelrydsskolan i Båstads kommun. 

Skolverket har den 23 november 2016 beslutat att inte godkä.tma ansökan från 

Stiftelsen Apelryd Intemational avseende särskild variant och riksrekryterande 

spetsutbildning vid Apelrydsskolan i Båstads kommun (ärendenummer 32112-

2016-0001415). 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se 
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Skolinspektionen 

Motivering till beslut 

Beslut 
2017-01-03 

2 (3) 
Dnr 37-2016:490 . 

Enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska Skolverket besluta i 

fråga om godkännande avseende särskild variant och avvikelse i form av s.k. 

riksrekryterande utbildning. 

Enligt 2 kap. 6 § gymnasieförordningen ska Skolinspektionen efter Skolverkets 

prövning enligt 5 §pröva om huvudmannen ska godkännas. 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen får enskilda efter ansökan godkännas som huvud

män för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förut

sättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och 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 utbildning

en ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närlig

gande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 

också beaktas. 

Skolinspektionens bedömning 

Mot bakgrund av att Skolverket inte har godkänt ansökan om särskild variant 

och riksrekryterande estetisk spetsutbildning och att Skolinspektionen avslagit 

ansökan om godkännande som huvudman för Apelrydsskolan i Båstads kom

mun konstaterar Skolinspektionen att Stiftelsen Apelryd International inte har 

förutsättningar att godkännas som huvudman för särskild variant och riksre

kryterande estetisk spetsutbildning vid Apelrydsskolan i Båstads kommun. 

Påtagliga negativa följder 

Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att Stiftelsen Apel

ryd International inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

gymnasieskola avseende särskild variant och riksrekryterande estetisk spetsut

bildning vid Apelrydsskolan i Båstads kommun har Skolinspektionen inte prö

vat om utbildningen skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för 

eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Båstads kommun 

eller närliggande kommuner. 
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Skolinspektionen 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

På Skolinspektionens vägnar 

0:,;1.-E}~ 
Christian Bjelke 
Beslutsfattare 

Kopia till 
Båstads kommun 
Laholms kommun 
Ängelholms kommun 
SCB 
Skolverket 

Bilaga 

Beslut 
2017-01-03 

3 (3) 
Dnr 37-2016:490 

~~ 
harlotte Ericsson 

Utredare/föredragande 

Skolverkets beslut (Ärendenummer 32112-2016-0001415) 

Överklagande av beslutet 

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Över

klagandet ställs till Förvalh1ingsrätten i Stockholm, men ska skickas eller läm

nas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockl1olm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den 

dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder 

det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom h·e veckor från dei1 

dag då beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som 

önskas. De skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara un

dertecknad av klaganden eller dennes ombud. 
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Skowerka 

Stiftelsen Apel ryd lnternational 
Kattvlksvägen 207 
269 91 Båstad 

Hr:_':c~iLll 

2016-11-23 
1 (2) 

Dnr 32112-2016-0001415 

Begäran om omprövning av beslut om riksrekryterande yrkesut
bildning 

Skolverkets beslut 

Skolverket omprÖ\'ar tidigare beslut. lvfot bakgrund av Skolinspektionens avslag om 
brte av huvudman finner Skolverket inte anledning att ändra tidignre beslut. 

Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 §gymnasieförordningen (2010:2039) inte 
överldagas. 

Ärendet 

Skolverket godkände den 28 augusti 2014 Stiftelsen Apeliydsskolans ansökan (dnr 
32111-2014-0005762) om att få bedriva särskild variant och riksrekryterande este
tisk spetsutbildning för estetiska programmet vid Apclrydsskolan, fristående gym
nasieskola i Båstads kommun. 

Den 25 januari 2016 inkom Stiftelsen Apclryd Inte111ational med en ansökm1 om 
byte av huvudman för Apelrydsskolan från Stiftelsen Apelrrdsskolan till Stiftelsen 
Apelryd International. 

Den 25 oktober 2016 avslog Skolinspektionen med stöd av 2 kap. 5 §skollagen 
(2010:800), ansökan om godkännande av Stiftelsen Apelryd Intcmational (8024 77-
8402) som huvudman för grmnasieskola avseende det nationella estetiska pro
grammet inriktningarna teater samt bild och formgivning, barn- och fritidspro
grammct inriktning fritid och hälsa samt restaurang- och livsmedelsprogrammet 
inriktning kök och se1vcring vid Apeh)'dsskolnn i Båstads kommun. 

Förutsättningar 

Av 27 § förvaltningslagen framgår att om en myndighet fmner att ett beslut, som 
den har mcddelnt i första instans, är uppenbart oriktigt pa grund m' nya omständig
heter eller nv någon annan anledning, ska myndigheten undra beslutet, om det kan 
ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 

Sl<alverkets bedömning 

Skolinspektionen har avslagit Stiftelsen Apelryd International ansökan om godkän
nande som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella estetiska pro
grammet inriktningarna teater samt bild och formgivning vid i\pclrydsskolan i Bå-
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Skofverl<a 
2016-11-23 

2 (2) 
Dnr 32112-2016-0001415 

stads kommun byte av huvudman. "hfot bakgrund av ovanstående finner Skolverket 
inte anledning att ändra tidigare beslut. 

På Skolverkets vägnar 

~M 
Tf en~~schef 

Astrid Näslund 
Undervisningsråd 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-23 
Handläggare: Henrik Andersson  
Dnr: UN 000006/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 
Informationsärenden utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
A) Allmän information från Barn och skola (Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Wagersten) 
B) Allmän information från gymnasieskolan (Henrik Andersson) 
C) Allmän information från Socialtjänsten (Henrik Andersson) 
D) Information om asylsökande (Henrik Andersson) 
E) Information angående rutiner och avtal gällande socialjour (Anja Möller) 
F) Information ny socialchef (Henrik Andersson) 
G) Information om statistik avseende framtida elevunderlag på Akademi Båstad (Henrik Andersson)  

 
 
 
 
Båstad 2017-01-23 
 
 
Henrik Andersson  
Bildningschef  

151

151


	4. Rapport om elevenkät 2016
	5. Elevenkäten 2015 jämförelsesiffror med Öppna jämförelser 2016
	7. Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden
	8. Beslutslogg utbildningsnämnden
	9. Delgivningar utbildningsnämnden
	10. Informationsärenden utbildningsnämnden

