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21 september 2022



Agenda
• Aktuellt:

• politiska läget

• tidplan Mål & budget

• hitta och jämför

• rapportering inriktningar 

• pedagogiska priset

• Höstens nämnder

• Gymnasieval 2022 - utvärdering, framåtplan 2023

• Behörigheter – ansöka och avsluta

• Gymnasiemässan

• Aktuellt från Barn- och elevhälsan och Sommarvägledningen 

• Avslut och kommande stormöte
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Aktuellt



Politiska läget 
- Förhandlingar pågår mellan de politiska partierna i kommunen

- Utbildningsnämnden kommer att fortsätta sammanträde i sin 
nuvarande form hela detta år. 

- Nya kommunfullmäktige sammanträder 17 oktober 

- Ny nämnd 2023
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Tidplan Mål och budget
25 oktober – remissversion av Mål och budget presenteras

27 oktober – UBN behandlar yttrandet om Mål och budget

17 november - UBN AU behandlar förslag till ersättningar

23 november Mål och budget behandlas i KS

24 november - UBN beslutar om ersättningar utifrån yttrandeversion 
Mål och budget

12-13 december - Mål och budget fastställs i KF
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Hitta och jämför
Bilder har lagts till för de flesta verksamheter.

Statistiken i tjänsten är hämtad från Kolada/skolverket och är baserad 
på de uppgifter ni lämnar till SCB den 15 oktober.

Enkätresultaten som presenteras är från 2022. 

Just nu är det statistik från 2020 – då det var denna som fanns tillgänglig 
när vi lanserade. I oktober kommer uppdatering göras till statistik från 
2021. 

Framöver kommer statistiken uppdateras varje år i augusti. 

Förbättringar i tjänsten pågår.

Ny Hitta och jämför-tjänst för Uppsalas alla förskolor och skolor
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https://utforareskola.uppsala.se/aktuellt/ny-hitta-och-jamfor-tjanst-for-uppsalas-alla-forskolor-och-skolor/


Rapportering inriktningar
Det är obligatoriskt för huvudmän att lämna in uppgifter till databasen 
SUSA-navet om gymnasieprogrammens inriktningar. 

Uppgifterna ska vara inne senast den 1 oktober 2022. 

Det här är en förutsättning för att elever ska få fullständig och korrekt 
information när de gör sina gymnasieval. Kontakta din systemleverantör 
för att leverera information om inriktningar.

SUSA - data om utbildningar - Utbildningsguiden (skolverket.se)
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https://utbildningsguiden.skolverket.se/om-oss/susa---data-om-utbildningar


Pedagogiska priset 
Varje år delar kommunen ut pedagogiska priser till medarbetare i 
kommunala och fristående förskolor, grundskolor, grundsärskolor, 
gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och vuxenutbildning

Priset finns i tre kategorier och delas ut till fem mottagare:

• Pedagogiska lärarpriset till en förskollärare, en grundskollärare och en 
gymnasielärare.

• Pedagogiska ledarskapspriset till en rektor på en förskola eller skola.

• Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en lärare eller ett arbetslag.

Barn, elever, vårdnadshavare, lärare och kollegor kan nominera 
kandidater. Du kan nominera mellan 10 maj och 30 september 2022.

Nominera till pedagogiska priser (uppsala.se)
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https://utforareskola.uppsala.se/om-utforare-av-skola-och-forskola/nominera-till-pedagogiska-priser/
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Höstens nämnder
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ÅRSHJUL
Rapportering 

nämnd 2022

Resultatrapport lägeskommun

Rapport skolval

Rapport tillsyn fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg

Rapport antagning gymnasieskola

Preliminära betygsresultat 
grund- och gymnasieskola

Delårsrapport och prognos
Delårsrapport och prognos

Redovisning skolklagomål och 
anmälningar om kränkande behandling

UBN Verksamhetsplan 2023

Beslut lokalförsörjningsplanen

Redovisning elevfrånvaro

Arbetsmiljöanalys

Gult = hemkommun Grönt = huvudman

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 
för 2021

Redovisning resultat 
elev- och föräldraenkät

Beslut ersättningar pedagogisk verksamhet

Redovisning resultat 
medarbetarundersökning

Redovisning elevfrånvaro

Huvudmannens kvalitetsredovisning

Redovisning statsbidrag

Redovisning statsbidrag

Redovisning av elever som inte 
kommit tillbaka efter jullov

Redovisning av elever som inte kommit 
tillbaka efter sommarlov



Redovisning i nämnd

Månad Redovisning från VP och IKP 2022

10 feb 1.3 Digital färdplan
5.2 Yrkesprogrammens attraktivitet

24 mars

5 maj 6.10 Undervisning i förskola
IKP: Rapportering avvikelser i LFP

2 juni 8.1 Lägesbild förskoleråd/skolråd
8.5 Digital skolstart

20 juni 1.9 Utredning resursfördelning utifrån skolklasser
3.1 Skolformernas arbete med hållbar utveckling
6.14 Lovskola
6.15 Simundervisning
IKP: Rutiner för kostnadskontroll lokaler

8 sep Inställd 
29 sep 1.6 Ev behov av strukturella förändringar i ersättningarna

1.7 Utredning ersättningar landsbygdsskolor
1.8 Uppföljning ny ersättningsmodell resursenheter
6.13 Läxhjälp

24 okt 2.1 Kraftsamling för skolnärvaro
2.2 Kommunala aktivitetsansvaret
4.3 Fler barn till utrikes födda i förskola och fritidshem
6.23 Förväntansdokument
IKP: Rapportering avvikelser i LFP

24 nov 1.4 Satsning NPF
2.3 Kvalitetssäkring elevhälsans resurser

15 dec 1.1 Jämställdhetsrapport
IKP: Rapport om avvikelser, åtgärder i lokaler
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Planering för vilka 
uppdrag i nämndens 
verksamhetsplan och 
internkontrollplanen som 
ska redovisas vid 
respektive 
nämndsammanträde
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Gymnasieval 2022 - utvärdering, 
framåtplan 2023



Utvärdering och framåtplan 2023
1 september gymnasieval 2022 överlämnat till respektive skola.

Under september och oktober - utvärderingar.

Sammanställning av resultat, analys av resultat, analys av intern 
hantering/processer och samarbeten.

Rapportskrivande – Antagning gymnasieskola/Avd. Hemkommun.

Plan framåt - tidplan, utvecklingsfokus, säkerställa rättssäker och 
likvärdig hantering/process.

System, utveckling av system, ny eller gamla system.

Nämnd i oktober - Rapport för gymnasievalet presenteras.
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Behörigheter - ansöka och 
avsluta 



Behörigheter – ansöka, avsluta
Beställning av behörigheter för att se elevunderlag (uppsala.se)

Viktigt att rätt personer har rätt behörighet.

Viktigt att avsluta behörigheten för personer som slutar.
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https://utforareskola.uppsala.se/driva-och-administrera/bestallning-av-behorigheter-for-att-se-elevunderlag/?_t_id=1gfw0m9hizIEHUhFcnK8dg%3d%3d&_t_uuid=EUP8UCA-QmaLRLMuCk0x8Q&_t_q=beh%c3%b6righeter&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a496d4457-381f-448c-8a95-e200b6bcfd07%2candquerymatch%2candquerymatch&_t_hit.id=Uppsala_ModulWebb_Models_Pages_StandardPage/_952feed7-bae7-436a-b2ad-1d714b555a0e_sv&_t_hit.pos=1
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Gymnasiemässan



Information gymnasiemässan

•Anmälan och information har skickats ut till samtliga gymnasieskolor. Sista 
dag för anmälan som utställare är 28/9.

•Mässan är i hall C och D i Fyrishov 17/11.

•Det blir fler deltagande skolor än tidigare, därför har vi begränsat
monterstorleken till 4 m för skolor i Uppsala och 3 m för skolor i
kranskommunerna.

•Det har varit ett svalt intresse från branscherna att delta i det vi tänkte skulle
vara yrkesexpo i samband med mässan. Då det inte är så många branscher
som är representerade har vi valt att inte kalla det yrkesexpo utan det blir en
gymnasiemässa med fokus på yrkesprogrammen och inslag av några yrken.
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Information gymnasiemässan

•Monterentreprenaden ligger på Svenska Mässkonsult, vilket framgår av tid
igare utskick. Ni kommer kunna göra tilläggsbeställningar till 
er monter direkt från dem. Länk kommer senare.

•Vi delar ut en gemensam trycksak med generell information till besökarna. 
Vill ni även dela ut egen trycksak med egen information får ni gärna göra de
t.

•Det är inte tillåtet att dela ut give-
aways/profilprodukter som exempelvis pennor, sadelskydd, godis, 
med mera.
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Generell info från Barn-och 
elevhälsan



Information om grundsär- gymnasiesärskola

20

På avdelning Barn- och elevhälsa finns specialpedagoger 
som arbetar med information till vårdnadshavare och 
förskolor/skolor om ansökningsprocessen och om vad det 
innebär att gå i grundsärskola och gymnasiesärskola. Info 
ligger på Utförarweb.

Kontakt: 
ewa.ghazi@uppsala.se

asa.mortensen@uppsala.se

christina.lindeberg@uppsala.se

mailto:ewa.ghazi@uppsala.se
mailto:asa.mortensen@uppsala.se
mailto:christina.lindeberg@uppsala.se


Sommarvägledning 
2022
Viktor Engström

Barn- och elevhälsan 



Upplägg sommarvägledning
• Fem veckor, vecka 27-31

• Tillgänglig måndag-torsdag, 08:00-17:00

• Telefontid 08:30-15:00

• Huvudkontakt: telefon och mejl

• Möjlighet till fysiska möten
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Utfall
• Högt tryck i början av perioden och efter 20 juli när sommarändring 

startade

• Ökning sökande Uppsala – Stockholm

• Tätt samarbete med Gymnasieintagningen och IM

• Mönster i kontakter:

• Vårdnadshavare  som behöver förtydligande kring omvalssystemet

• Vårdnadshavare  med utländsk bakgrund som behöver hjälp att förstå 
informationstexter och antagningsbesked

• Nyinflyttade 

• Samhällsplacerade
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Processkarta för elever i övergång 
grundskola – gymnasium 
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Respektive skolas SYV 
ansvarar för sina elevers 

gymnasieval och att följa upp 
antagning

Gemensam 
sommarvägledning för alla 

elever i årskurs 9
Vecka 27-31

Från 1 september följer KAA 
upp de elever som varken 

arbetar eller studerar

Från att en elev skrivits in i 
gymnasiet så övergår ansvaret 
till respektive gymnasieskola 

(inkl. studie och 
yrkesvägledning)

För de elever som saknar 
placering så ansvarar 

respektive grundskolas SYV 
för vägledning fram till 1 

september
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Nästa stormöte – fysiskt 
25 november 13.00 – 15.00 Gymnasieskola

Kom gärna med önskemål på punkter ni vill lyfta!
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Glöm inte att hålla er 
uppdaterade på 
Utförare skola (uppsala.se)

https://utforareskola.uppsala.se/



