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inom det Estetiska programmet. Däremot kan det finnas ett behov av den särskilda inriktning 
som utgår från den Waldorfpedagogiska traditionen och det kan finnas ett intresse från de 
elever som studerar i grundskolan Uppsala Waldorfskola att fortsätta sina studier med 
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104 35 Stockholm 
 

Yttrande angående ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorf 
gymnasium om godkännande för särskild variant av 
gymnasieutbildning vid fristående gymnasieskola (Dnr 37-
2017:913)      
 
Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
rubricerad ansökan och vill med anledning av detta framföra följande: 
 
Ansökan 
Stiftelsen Uppsala Waldorf har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för särskild variant av det Estetiska programmet med waldorfpedagogik. 
Utbildningens syfte är att bedriva undervisning på gymnasial nivå utifrån den 
Waldorfpedagogiska traditionen och Lgy 2011. I utbildningen ska även naturvetenskapliga 
kurser inkluderas. 
Huvudmannen avser att starta utbildningen 2018. 
 
Stiftelsen Uppsala Waldorf planerar att erbjuda 36 utbildningsplatser för den särskilda 
varianten av det Estetiska programmet vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2020/2021.  
 
Faktaunderlag 
Uppsala kommuns bedömning bygger på det faktaunderlag som redovisas i bilaga till 
yttandet, där följande punkter redovisas: 
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2017-

2022).  
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 

som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.  
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i kommunen.  
4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 

2017/2018.  
5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att 

kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet.  
6. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala har samverkansavtal med.   
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Uppsala kommuns bedömning 
 
Efter att tidigare ha haft en vikande elevutveckling av sökande till gymnasieskolan i Uppsala 
har trenden vänt från 2016. Antalet 16-åringar förväntas öka med cirka 470 elever från 2017 
till 2022.  
 
De tidigare årens minskning av antalet elever i kombination med ökningen av antalet 
fristående gymnasieskolor har medfört ekonomiska problem för den kommunala 
gymnasieskolan, ett problem som till viss del fortfarande kvarstår. De kommunala 
gymnasieskolorna har successivt minskat utbudet de senaste åren men det är även 
fortsättningsvis en utmaning att få en ekonomi i balans.  
 
Av faktaunderlaget framgår att det generellt inte saknas elevplatser på de nationella 
inriktningarna inom det Estetiska programmet. Däremot kan det finnas ett behov av den 
särskilda inriktning som utgår från den Waldorfpedagogiska traditionen och det kan finnas ett 
intresse från de elever som studerar i grundskolan Uppsala Waldorfskola att fortsätta sina 
studier med waldorfpedagogik på gymnasienivå. Det kan även finnas ett visst intresse från 
andra elever att få möjlighet att läsa det aktuella programmet med en annan pedagogik än det 
som erbjuds i de övriga gymnasieskolorna i Uppsala kommun. Uppsala kommun bedömer 
inte att ett godkännande av utbildningen skulle innebära någon avsevärd ekonomisk påverkan 
för kommunen. 
 
Uppsala kommun har noterat att Skolverket har avslagit Stiftelsen Uppsala Waldorfs ansökan 
om den särskilda varianten av det Estetiska programmet.  
 
 
 
 
Utbildningsnämnden 
 
 
Caroline Hoffstedt   
Ordförande   
   Solweig Wiktorsson 
   Nämndsekreterare  
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Bilaga 
 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de 
kommande fem åren (år 2017-2022). 

 
Prognos Uppsala kommun 2016 
 
År Antal 16-åringar 
2017 2 147 
2018 2 274 
2019 2 403 
2020 2 510 
2021 2 518 
2022 2 615 

 
Siffrorna ovan avser enbart personer folkbokförda i kommunen. 
  
Från 2017 och framåt har viss hänsyn tagit till den ökade mottagningen 
av asylsökande under det senaste året. Prognosen är osäker eftersom det 
är svårt att bedöma hur många av de nu asylsökande som kommer att bli 
folkbokförda här. Det är också svårt att bedöma hur stor tillströmningen 
av nya asylsökande blir och att uppskatta hur stor omflyttningen av 
nyanlända blir inom landet. 
 
  
 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna 

 
Efter skolans namn anges K för kommunal skola och F för fristående skola 
 
Estetiska programmet 

Uppsala estetiska gymnasium (K), bild och formgivning, estetik och media, musik samt de 
särskilda varianterna serieteckning och illustration samt speldesign. 

Grillska gymnasiet (F), estetik och media 

Hagströmska gymnasiet (F), bild och formgivning  

IT-gymnasiet (F), musik 
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Livets Ords kristna gymnasium (F), musik samt teater 

Det totala antalet erbjudna platser till det Estetiska programmet inför läsåret 2017/2018 är 
280.  
Antalet förstahandssökande till programmet har minskat något under åren 2015-2017 till 
gymnasieskolorna i Uppsala enligt nedanstående tabell. 
 
 
 2015 2016 2017 
Antalet 
förstahandssökande 
elever den 15/2 

109 105 99 

 
 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående 
gymnasieskolor i kommunen.  

 
Den 22/3 2017 finns det 6 608 elever på de kommunala gymnasieskolorna och 1 549 elever 
på de fristående gymnasieskolorna i Uppsala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 (7) 
 

 
4. Uppgift om vilka program och inriktningar årskurs 1 kommunen avser att erbjuda 

läsåret 2017/2018. 
Program och inriktningar Skolförlagd Erbjuds som lärling 
Barn- och fritidsprogrammet     
Fritid och hälsa   X 
Pedagogiskt arbete X X 
Bygg- och anläggningsprogrammet     
Anläggningsfordon X   
Husbyggnad X X 
Mark och anläggning   X 
Måleri X X 
Plåtslageri X   
El- och energiprogrammet     
Dator- och kommunikationsteknik   X 
Elteknik X   
Fordons- och transportprogrammet     
Karosseri och lackering   X 
Lastbil och mobila maskiner   X 
Personbil X X 
Handels- och 
administrationsprogrammet     
Administrativ service   X 
Handel och service X X 
Hantverksprogrammet     
Övriga hantverk   X 
Hotell- och turismprogrammet     
Hotell och konferens X X 
Turism och resor X X 
Naturbruksprogrammet     
Djur X   
Lantbruk X   
Skog X   
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet     
Bageri och konditori X X 
Kök och servering X X 
Färskvaror, delikatess och catering   X 
VVS- och fastighetsprogrammet     
Fastighet   X 
VVS X   
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Vård- och omsorgsprogrammet X X 
Ekonomiprogrammet     
Juridik X   
Ekonomiprogrammet X   
Estetiska programmet     
Bild och formgivning X   
Estetik och media X   
Musik X   
Humanistiska programmet     
Kultur X   
Språk X   
Naturvetenskapsprogrammet     
Naturvetenskapsprogrammet X   
Naturvetenskap och samhälle X   
Samhällsvetenskapsprogrammet     
Beteendevetenskap X   
Medier, information och 
kommunikation X   
Samhällsvetenskap X   
Teknikprogrammet     
Design och produktutveckling X   
Informations- och medieteknik X   
Teknikvetenskap X   
Introduktionsprogram     
Individuellt alternativ X   
Preparandutbildning X   
Programinriktat individuellt val X   
Språkintroduktion X   
Yrkesintroduktion X   
IB (International Baccalaureate) X   
 
 
 

5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att 
kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet. 

 
Följande beräkningar bygger på ekonomiskt utfall 2016. 
 
Estetiska programmet 24 elever 
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6. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala har samverkansavtal med.   
 
Uppsala kommun har samverkansavtal omfattande samtliga nationella program med Tierps 
kommun, Östhammars kommun, Heby kommun, Älvkarleby kommun, Norrtälje kommun 
och Knivsta kommun samt samverkansavtal omfattande ett begränsat antal nationella program 
med Enköpings kommun. Eleverna från samverkansområdet finns med i sammanställningen 
över antalet sökande den 15/2 2017. 
 
 



Ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning

Sökande
Huvudman för utbildningen:

Sökande huvudmans namn: STIFTELSEN UPPSALA WALDORFGYMNASIUM

Huvudmannen är fristående: Ja

Sökande huvudmans organisationsnummer: 817606-3975

Sökande huvudmans e-post: ludmila@uppsalawaldorfskola.nu

Utdelningsadress: HÅGAVÄGEN 69

Postnummer: 752 63

Postort: UPPSALA

Skolan/Skolor

Skolans namn: Uppsala Waldorfgymnasium

Skolid: 82150239

Utdelningsadress: Hågavägen 69

Postnummer: 75263

Postort: UPPSALA

E-post: gymnasiet@uppsalawaldorfskola.nu

Kommun: Uppsala

Kontaktperson

Namn: Lioudmila Vorobieva

E-post: ludmila@uppsalawaldorfskola.nu

Telefon (dagtid): 0707345615

Ansökan

Särkild variant inom program: Estetiska programmet

Den särsklida varianten är inom det estetiska området: Ja

Typ av avvikelse från nationellt program: Ämnen och kurser inom utrymmet för inriktning och programfördjupningr

Utbildningens syfte och mål

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningens syfte är att bedriva undervisning på gymnasial nivå utifrån den waldorfpedagogiska traditionen och Lgy 11. Främst är det en utbildning

till frihet och individuell autonomi som eftersträvas och som i sin tur vilar på ett allsidigt och mångfacetterat bildningsinnehåll. Eftersom

waldorfpedagogiken utgår från en helhetssyn på människan är kognitiva och kunskapsorienterade ämnen lika viktiga som estetiska och praktiska ämnen.

Det är ett grundläggande arbetssätt inom waldorfpedagogiken att arbeta ämnesöverskridande och med estetiska lärprocesser och det gäller även

utbildningen på gymnasienivå. På det estetiska programmet särskild variant Waldorf inkluderas naturvetenskapliga kurser för att erbjuda eleverna en

större bredd och för att de estetiska kurserna ska kopplas till modern vetenskap och forskning.

Mål för utbildningen



Estetiska programmet särskild variant Waldorf är ett högskoleförberedande program med samma examensmål som för estetiska programmet i Lgy 11.

Där står att eleverna ska ges möjlighet att samverka med bl. a teknikutveckling och kommunikation (Lgy 11, s. 227). Vi vill utöka detta till att omfatta

även samverkan med naturvetenskapliga ämnen, eftersom vi ser en framtid där konsten och kreativiteten kommer att gynna den naturvetenskapliga

forskningsutvecklingen.

Beskrivning av utbildningen

Tidigare erfarenhet av utbildning med motsvarande innehåll

Skolan har tidigare bedrivit utbildning med motsvarande innehåll: Ja

Sedan vilket år: 2002

Antal elever som totalt har antagits till utbildningen: 107

Procent av antagna elever som efter tre år lämnat utbildningen med slutbetyg: 94

Lokal eller regional efterfrågan på kunskaper som utbildningen ger

Redogörelse för den lokala eller regionala efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger

Waldorfskolorna representerar en alternativ pedagogisk tradition i Sverige och i dagsläget finns inget Waldorfgymnasium i Uppsala län. Elever och

föräldrar vid Uppsala Waldorfskola (grundskola F-9 med ca 126 elever) har uttryckt önskemål om att ett waldorfpedagogiskt gymnasium startar snarast

eftersom det är långt att pendla till Stockholm vilket är alternativet för dem i nuläget. Vi har även fått externa förfrågningar från elever vid andra

grundskolor som önskar studera vid ett waldorfpedagogiskt gymnasium.

Uppgift om kostnaden för utbildningen

Beräknad utbildningskostnad per elev och läsår: 102100

Skillnad mot riksprislista

Enligt riksprislista.

Elevprognos

Beräknat antal elever

År Åk 1 Åk 2 Åk 3

2018 12 - -

2019 12 12 -

12 12 12

Beskrivning av vad elevprognosen grundar sig på

Elever och föräldrar vid Uppsala Waldorfskola (grundskola F-9 med ca 126 elever) har uttryckt önskemål om att ett waldorfpedagogiskt gymnasium

startar snarast eftersom det är långt att pendla till Stockholm vilket är alternativet för dem i nuläget. Vi har även fått externa förfrågningar från elever vid

andra grundskolor som önskar studera vid ett waldorfpedagogiskt gymnasium i Uppsala.

Antagning

Särskilda förkunskapskrav kommer att tillämpas: Ja

Förutom betygen kommer kompletterande urvalsgrunder att användas Ja

Beskrivning av de särskilda förkunskapskraven

Särskilda förkunskaper förutom de allmänna behörighetskraven är att bland de 9 godkända ämnena ska dessutom betyget E ha uppnåtts i ämnena Bild,

Slöjd och Musik

Beskrivning av särskilt prov



Alla som söker till Estetprogrammet särskild variant waldorf blir kallade till ett färdighetsprov. Färdighetsprovet ska visa elevens förmåga till estetisk

formkänsla och uttrycksförmåga. I provet ingår att man följer undervisningen en dag på skolan, på ett estetiskt pass ( konsthantverk, eurytmi, bild och

form eller musik) där man får arbeta tillsammans med andra elever i grupp.

Skolans resurser

Lärarresurser

Lärare anställes inför hösttermin 2018

Lokala förutsättningar

Uppsala Waldorfgymnasiet har samarbetat med Uppsala Waldorfskola för länge sedan. Lokaler kommer att hyras tillsammans med Uppsala

Waldorfskola.

Bilagor

Särskild variant - Bilaga B: Ansökan avseende rätt att erbjuda följande inriktning

Ämnen och kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Konsthantverk Konsthantverk 1 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Konsthantverk Konsthantverk 2 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Konsthantverk Konsthantverk 3 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Konsthantverk Konsthantverk 4 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Konsthantverk Konsthantverk 5 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Bild Bild och form 1b 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Musik Musik 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Eurytmi Eurytmi 4 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Eurytmi Eurytmi 3 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Eurytmi Eurytmi 2 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Eurytmi Eurytmi 1 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Konst och kultur Kultur- och idéhistoria 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Digitalt skapande Digitalt skapande 2 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar



Arkitektur Arkitektur – hus 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Engelska Engelska 7 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Teater Scenisk gestaltning 1 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Matematik Matematik 2b 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Bifogade dokument
Underskrift av ansökan, Uppsala Waldorfgymnasium.pdf
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Ärendenummer  32112-2017-0001723

Stiftelsen Uppsala Waldorfsgymnasium
Hågavägen 69
752 63 Uppsala

Ansökan om särskild variant inom det estetiska området

Skolverkets beslut

Skolverket avslår ansökan med stöd av 5 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039).
Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 § gymnasieförordningen inte överklagas.

Enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen beslutar Skolverket om godkännande av
särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning även för en enskild
huvudman. En kopia av beslutet skickas till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar
därefter vid behov om huvudmannen ska godkännas samt om huvudmannen ska få
anordna utbildningen.

Ärendet

Stiftelsen Uppsala Waldorfsgymnasium har den 30 januari 2017 ansökt om
särskild variant inom det estetiska området av estetiska programmet vid Uppsala
Waldorfgymnasium, fristående skola i Uppsala kommun.

Ansökan omfattar följande kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och
programfördjupning: eurytmi; 100 poäng, konsthantverk; konsthantverk 1, 100 poäng,
konsthantverk; konsthantverk 2, 100 poäng, konsthantverk; konsthantverk 3, 100 poäng,
konsthantverk; konsthantverk 4, 100 poäng, konsthantverk; konsthantverk 5, 100 poäng,
bild; bild och form 1b, 100 poäng, musik; musik, 100 poäng, eurytmi; eurytmi 4,
100 poäng, eurytmi; eurytmi 3, 100 poäng, eurytmi; eurytmi 2, 100 poäng, konst och
kultur; kultur- och idéhistoria, 100 poäng, digitalt skapande; digitalt skapande 1, 100
poäng, digitalt skapande; digitalt skapande 2, 100 poäng, arkitektur; arkitektur – hus,
100 poäng, engelska; engelska 7, 100 poäng, teater; scenisk gestaltning 1, 100 poäng,
matematik; matematik 2b, 100 poäng och hållbart samhälle; hållbart samhällsbyggande,
100 poäng.

Beskrivning av utbildningen enligt ansökan

Utbildningens syfte är att bedriva undervisning på gymnasial nivå utifrån den
waldorfpedagogiska traditionen och Lgy 11. Främst är det en utbildning till frihet
och individuell autonomi som eftersträvas och som i sin tur vilar på ett allsidigt
och mångfacetterat bildningsinnehåll. Eftersom waldorfpedagogiken utgår från
en helhetssyn på människan är kognitiva och kunskapsorienterade ämnen lika
viktiga som estetiska och praktiska ämnen. Det är ett grundläggande arbetssätt inom

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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waldorfpedagogiken att arbeta ämnesöverskridande och med estetiska lärprocesser och
det gäller även utbildningen på gymnasienivå. På det estetiska programmet särskild
variant Waldorf inkluderas naturvetenskapliga kurser för att erbjuda eleverna en större
bredd och för att de estetiska kurserna ska kopplas till modern vetenskap och forskning.

Estetiska programmet särskild variant Waldorf är ett högskoleförberedande program
med samma examensmål som för estetiska programmet. Eleverna ska ges möjlighet
att samverka med bland annat teknikutveckling och kommunikation. Skolan vill utöka
detta till att omfatta även samverkan med naturvetenskapliga ämnen, eftersom skolan
ser en framtid där konsten och kreativiteten kommer att gynna den naturvetenskapliga
forskningsutvecklingen.

Beskrivning av motivet för särskild variant enligt ansökan

Waldorfskolorna representerar en alternativ pedagogisk tradition i Sverige och i
dagsläget finns inget Waldorfgymnasium i Uppsala län. Elever och föräldrar vid
Uppsala Waldorfskola (grundskola F-9 med ca 126 elever) har uttryckt önskemål
om att ett waldorfpedagogiskt gymnasium startar snarast eftersom det är långt att
pendla till Stockholm vilket är alternativet för dem i nuläget. Skolan har även fått
externa förfrågningar från elever vid andra grundskolor som önskar studera vid ett
waldorfpedagogiskt gymnasium.

Beräknad utbildningskostnad

102 100 kronor per elev och år.

Behörighetskrav och urvalsgrunder

Särskilda förkunskapskrav:
Särskilda förkunskaper förutom de allmänna behörighetskraven är att bland de 9
godkända ämnena ska dessutom betyget E ha uppnåtts i ämnena Bild, Slöjd och Musik

Urval:
Resultat av färdighetsprov.

Förutsättningar

Enligt 5 kap. 1 § gymnasieförordningen är en särskild variant en utbildning inom
ett nationellt program där hela eller delar av det sammantagna utrymmet för, i
förekommande fall, en nationell inriktning och för programfördjupning på ett nationellt
program avviker från vad som annars gäller. Avvikelsen ska omfatta minst 300
gymnasiepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas
inom examensmålet för ett program.

Enligt 5 kap. 3 § gymnasieförordningen ska en särskild variant inom det estetiska
området godkännas om villkoren i 1 § är uppfyllda och om
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1. utbildningen är av god kvalitet,

2. utbildningen efterfrågas av elever med särskilda färdigheter inom det
estetiska området,

3. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och
kostnaden för annan gymnasial utbildning, och

4. huvudmannen har ställt upp behörighetskrav och urvalsgrunder enligt 7 och 8
§§.

Av 5 kap. 7 § gymnasieförordningen framgår att för behörighet till en särskild variant i
gymnasieskolan får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne eller
inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för varianten.

För behörighet till en särskild variant inom det estetiska området i gymnasieskolan ska
krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne eller inom ett sådant
ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Av 5 kap. 8 § gymnasieförordningen framgår att vid urval bland behöriga sökande
till en särskild variant i gymnasieskolan får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett
prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som den särskilda varianten är inriktad mot.

Vid urval bland behöriga sökande till en särskild variant inom det estetiska området
i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov för bedömning av
den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som den
särskilda varianten är inriktad mot.

Skolverkets bedömning

För att Skolverket ska godkänna en särskild variant inom det estetiska området måste
villkoren i ovanstående bestämmelser vara uppfyllda.

De angivna behörighetskraven säkerställer inte att de elever som tas emot på
utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Därmed bedömer
Skolverket att kravet i 5 kap. 3 § punkt 4 gymnasieförordningen att de behörighetskrav
som ställs upp ska vara i enlighet med 7 § inte är uppfyllt.

Skolverket bedömer att ansökan i övrigt uppfyller förutsättningarna i 5 kap.
gymnasieförordningen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen  Torun Rudin efter föredragning av
undervisningsrådet  Ylva Eriksson.

Kopia till
Skolinspektionen
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och
Uppsala kommun
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