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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/


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



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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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
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Test inför delgivningar



Massutskick

• I slutet av året kommer vi skicka ut beslut om ersättning för 
pedagogisk verksamhet för 2023.

• För att vi ska kunna göra detta på ett smidigt sätt behöver vi använda
oss av ett program som hjälper oss att göra massutskick med olika
innehåll till många mottagare samtidigt.

• Under hösten kommer vi därför göra ett testutskick till er för att se att
det funkar. Vi önskar då att ni svarar på det så att vi vet att det 
kommit fram till alla.

Tack för hjälpen!
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Skolval 2023
Caroline Sedin 

UBF

21 september 2022



Skolvalet 2023
Ansökningsperiod: onsdag 11 januari – tisdag 31 januari

Ansökan görs via Mitt skolval - sökande kan välja och rangordna så 
många kommunala och fristående skolor som de vill.

• Alla som behöver en plats till nästa läsår bjuds in till skolvalet 
(förskoleklass, årskurs 4, 6 och 7). 

• Även de som önskar byta eller kommer flytta in till kommunen får 
delta (alla årskurser).
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Skolvalet 2023
Beslut kommer skickas senast 10 mars.

I skolvalet gäller direktplacering – innebära att sökande inte får 
erbjudande. Innebär också att skolbytare som kan få en annan skola 
lämnar sin plats till en ev annan elev på samma gång. 
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Skolvalets bytesperiod 2023
För alla som önskar söka byte till nästkommande läsår och för de som 
kommer flytta in till kommunen till hösten. 

Ansökningsperiod: onsdag 22 - fredag 31 mars

Beslut senast: 30 april
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Behörigheter –avsluta och 
ansöka



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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SCB rapportering 



SCB barn och personal 15 okt
Statistiken speglar antal barn och personal 15 oktober 2022 – uttag 15 
oktober

Inskick senast 1 november

SCB skickar ut inloggning i början av oktober

2 filer, en för barn, en för personal

Instruktioner på SCB:s hemsida: https://www.scb.se/lamna-
uppgifter/undersokningar/Forskola-och-annan-pedagogisk-
verksamhet-barn-och-personal-per-15-oktober/
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https://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/Forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet-barn-och-personal-per-15-oktober/


Varför statistik?
Varje huvudman skyldig att lämna uppgifter

Ger underlag till den budget som läggs för kommunen som helhet 
utifrån hur stor andel barn som finns i förskolan – för låg andel ger sänkt 
ersättning
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Hur gör man?
Möjligt att hämta excelfiler över barn från IST administration/IST analys

Hämta mallar på SCB:s hemsida

Hör av er till SCB om ni behöver hjälp – de är proffs!

Telefon SCB: 010-479 60 65

E-post: uls@scb.se

(Skriv undersökningens namn i ämnesraden: Förskola och annan 
pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober)
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mailto:uls@scb.se


Aktuellt från Barn och 
elevhälsan
Viktor Engström

Barn- och elevhälsan

220921



Info förskola
Barn som ska söka grundsärskola

I oktober kommer informationsmöten till vårdnadshavare att hållas på 
habiliteringen där barn och elevhälsan kommer ha representanter för att 
förtydliga ansökningsprocessen. Vårdnadshavare som avser sig söka 
grundsärskola till sina barn kan göra det redan innan de blir inbjudna till 
skolval i januari. Ansökningsblanketten finns på Uppsala.se. När 
vårdnadshavarna ansökt om rätt till grundsärskola behöver vi få en 
pedagogisk bedömning av förskolan. Ju tidigare denna kommer in desto 
bättre blir det för elevens möjlighet till val av skola men även skolans 
planering för mottagande. 

Barn som söker uppskjuten skolplikt

För de föräldrar som vill ha kvar sitt barn ”ett extra” år på förskolan. 
Ansökningsblanketterna finns på Uppsala.se. Ansökan bör göras så snart 
som möjligt dock senast innan vecka 13 för att kunna garanteras att få 
vara kvar på samma förskola samt slippa påminnelser i mitt skolval eller 
placeras i en förskoleklass enligt antagningsregler. 

Kontakt: marie-louise.airikka@uppsala.se

mailto:marie-louise.airikka@uppsala.se


Information om grundsär- gymnasiesärskola
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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. 
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
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Info från kommunal 
huvudman



Korta punkter
- Barn och lokaler

- AKK och Kommunikation med vårdnadshavare

- Uppsala Universitet – SKR

- Språkutvecklande statsbidrag – utvärdering
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Kommunikation och dialog längs hela kedjan
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Huvudmannens uppdrag
Fördela resurser och organisera 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar 

Systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla verksamheten så att de 
nationella målen kan uppfyllas



Utgångspunkter
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Rektors uppdrag i förskolans läroplan

SIQ – huvudkriterier och systematik



SYSTEMATIKEN
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Områden

1. Kunder och intressenter

2. Ledning

3. Medarbetare

4. Processer

5. Resultat 

SIQ 



2.8 REKTORNS ANSVAR
• planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för 
ökad måluppfyllelse, 

• genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under 
medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig 
personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare 
ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet, 

• inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska 
kvalitetsarbetet, 

• förskolans arbete med aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling genomförs 
och dokumenteras fortlöpande, 

• förskollärare ges förutsättningar att ansvara för 
undervisningen, 

• varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god 
introduktion i förskolan, 

• förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens 
inflytande, 

• en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till 
såväl digitala som andra lärverktyg, 

• utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd 
i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de 
behöver, 

• utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så 
att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver 
för utveckling och lärande, 

• samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och 
lärande, 

• samverkan kommer till stånd med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att skapa förutsättningar 
för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

• utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och 
vårdnadshavare och informera dem om förskolans mål 
och sätt att arbeta, och 

• förskollärare, barnskötare och övrig personal får den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 
ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 
möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära 
av varandra för att utveckla utbildningen



SIQ och rektors uppdrag

Förskola och hem Ledning Medarbetare Utbildningens 
processer

• Delaktighet i 
kvalitetsarbetet

• God introduktion i 
förskolan

• Utveckla formerna 
för samarbete

• Informera om 
förskolans mål och 
sätt att arbeta

• Planera, följa upp, 
utvärdera, 
utveckla 
utbildningen 

• Anpassa 
resursfördelningen 
stöd till alla barn 

• Inkludera 
jämställdhet 

• Åtgärder mot 
diskriminering och 
kränkande 
behandling 

• Förskollärare ges 
förutsättningar att 
ansvara för 
undervisningen

• Medarbetares 
medverkan i SKA

• Medarbetares 
kompetensutveckli
ng och kollegialt 
lärande.

• Utveckla former för 
barnens inflytande

• God och tillgänglig 
miljö (digitala och 
andra lärverktyg)

• Barn i behov av 
särskilt stöd får det 
stöd och de 
utmaningar de 
behöver
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SIQ Frågor
Vilka arbetssätt…

Vilka resultat…

Analys:
Samband mellan 
arbetssätt och resultat
Mönster över tid… 
Påverkansfaktorer…

Följs upp 
skriftligt

Följs upp i 
dialoger

Viktigt varje 
år



Vårat nästa steg

Kan vi hjälpa rektor på vägen?

Hur kan vi strukturera upp arbetslagets ansvar

Hur kan vi strukturera upp förskollärares ansvar

- på motsvarande sätt
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Nästa stormöte fysiskt 
22 november 16.30 – 18.30 Förskola och pedagogisk omsorg 1 

23 november 15.00 – 17.00 Förskola och pedagogisk omsorg 2

Ni kommer att bjudas in till båda och få välja den tid som passar er bäst.  

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/



