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Ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymn IlVålibilå
Honciläggare

Särskilda skäl för att få ansökan prövad utanför den ordinarie ansökningstiden

Sökanden kan utanför ordinarie ansökningstid ansöka om godkännande som huvudman för
en fristående skola om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja
sin utbildning. Ansökan kan omfatta förändringar av huvudmannaskap eller organisation av
befintliga skolor. Skolinspektionen kommer i ärenden enligt 2 kap 1 § andra stycket pröva
ansökan skyndsamt. Om det inte finns särskilda skäl är huvudregeln att ansökan ska komma
in inom den ordinarie ansökningstiden, vilket är senast den 31 januari kalenderåret innan
utbildningen ska starta.
Gällande bestämmelser

Av 2 kap. 1-3 §§ skolförordningen (2011:185) och 2 kap. 1-3 §§ gymnasieförordningen
(2010:2039) framgår att en ansökan om godkännande som enskild huvudman för
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola
som anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer ska ha kommit in till
Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Om det
finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning gäller inte
den 31 januari som sista datum att komma in med ansökan. Ansökan ska prövas skyndsamt
om det finns särskilda skäl.
Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller
för utbildningen enligt 2 kap. 5 § och 6 § skollagen (2010:800).
1

Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237,
633, 642-645).
1.1

Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (den nya huvudmannen)
Vitrio AB
Organisationsform
Aktiebolag
Organisationsnummer/personnummer
556991-2875
Utdelningsadress, postnummer och ort
Box 175, 791 24 Falun
Webbadress
www.hagstromska.se
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1.2

Sökandens kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd
kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via elegitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
Förenklad delgivning
Skolinspektionen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag och avvisning. Vid beslut om
godkännande sänder Skolinspektionen beslutet med e-post till kontaktpersonen.
Förenklad delgivning sker genom att Skolinspektionen först skickar den handling som ska delges per e-post, om
sådan har angivits, annars med vanlig post. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att
handlingen har skickats, också detta skickas per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. Vid
förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Förenklad
delgivning kommer endast ske om beslutet är ett avslag eller avvisning.
E-postmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens (angiven kontaktpersons) uppgivna e-postadress. Ni är
därför skyldiga att anmäla ändring av kontaktpersonens e-postadress till Skolinspektionen. För att vara säker på
att inte missa några tidsfrister måste ni gå igenom er e-post regelbundet, förslagsvis minst en gång i veckan. Är
ni förhindrade att göra detta, exempelvis vid semester, anmäl då detta i förväg till Skolinspektionen så att det
kan beaktas vid delgivningen.
Överklagande
Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades. Om mottagaren önskar
inkomma med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom ytterligare tre veckor från
detta datum. Om kommunen är part ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades.
Vanlig delgivning
Vanlig delgivning kan komma att användas istället för förenklad delgivning. I så fall sker delgivning genom att
handlingen skickas till er med rekommenderad post. Ni måste då gå till postens utlämningsställe för att hämta er
handling och samtidigt underteckna ett mottagningsbevis. Ni anses delgiven det datum mottagningsbeviset
undertecknas och ett eventuellt överklagande ska inkomma till Skolinspektionen senast inom tre veckor från det
datumet.
Ni kan läsa mer om förenklad delgivning i 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Kontaktpersonens namn
Lena Westman
E-postadress
lena.westman@hagstromska.se
Telefon arbetet

Mobil

0730-345300

0730-345300
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1.3

Uppgifter om den nuvarande huvudmannen

Huvudmannens namn (den nuvarande huvudmannen)
Hagströmska Gymnasiet AB

Organisationsnummer/personnummer
556755-0461
Utdelningsadress, postnummer och ort
Box 175, 79124 Falun
Webbadress
www.hagstromska.se
Nuvarande huvudmannens kontaktperson
1.4
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd

kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via elegitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
Se information om förenklad delgivning under punkt 1.2

Kontaktpersonens namn
Lena Westman
E-postadress
lena.westman@ha stromska.se
Telefon arbetet

Mobil

0730345300

0730-345300

Bifoga sökandens registeruPpgifter
1.5
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se
vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som

bifogas till ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som
firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman.
Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
Registreringsbevis från Bota gsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska
Aktiebolag:
bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av
Handelsbolag och kommanditbolag:
bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksarnhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva
sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
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Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd
för F-skatt.
Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av
registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan
utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Ideell förening: Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens
ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som
tecknar firman. Förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av förteckningen ska
framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Om den ideella
föreningen är registrerad hos Bolagsverket inkom med registreringsbevis från Bolagsverket.
Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn,
trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas.
Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.
Stiftelse: Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom
och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen.
Nyregistrerat bolag - Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga
handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till
Bolagsverket eller —beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan — annan
registeransvarig myndighet. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att ni betalt avgiften för detta.

Enligt 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) kan ett bolag, innan det har registrerats, inte
förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller
någon annan myndighet.
För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan
av orsaken till detta.
1.6

Ansöka om att ta över annan huvudmans godkännande för fristående skola
och/eller utökning av befintlig skola

[Z] Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående
skola. Besvara frågorna 1.7 - 1.8, avsnitt 2 och gå sedan vidare till avsnitt 4.
Ansökan avser en utökning av huvudmannens befintliga skolenhet och att byte av
huvudman, det vill säga en sammanslagning av tillstånd. Gå vidare direkt till avsnitt 2.
1.7

Skolenhetens namn och skolenhetskod mm.

Ange skolenhetens namn, skolenhetskod och adress. Om möjligt ange även beslutsdatum
och diarienummer för tillstånd.
Skolenhetens namn
Hagströmska Gymnasiet Uppsala
Tillstånd (beslutsdatum och diarienummer)
Skolenhetskod
24787883
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Webbadress
www.hagstromska.se
Utdelningsadress, postnummer och ort
box 175, 79124 Falun
Skolenhetens namn

1.8

Skolenheten kommer att behålla sitt nuvarande namn.
11] Skolenheten ska ändra namn. Ange det nya namnet nedan.

2

Särskilda skäl

2 kap. 1 § gymnasieförordningen
2.1

Särskilda skäl

En ansökan ska prövas utanför ordinarie ansökningstid och skyndsamt om det finns
särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Ange
bakgrunden till ansökan och varför sökanden bedömer att det finns sådana särskilda skäl.
Fagerberg & Dellby är huvudägare i Hagströmska Gymnasiet-gruppen sedan 2010 (initialt
indirekt genom vårt ägande av YrkesAkademin-gruppen (YA) och sedan 2014 direkt genom
vårt ägande i HagströmskaGymnasiet AB efter att den delen av verksamheten bröts ut från
YA).
Fagerberg & Dellby har en filosofi där vi gärna vill att medarbetarna i de bolag vi är delägare
i också bereds plats som delägare. Vi är övertygande om att den möjlighet till
medbestämmande och gemensamma visioner ett dylikt delägande innebär kan göra
verksamheten i företaget ännu bättre för alla, både för de anställda men inte minst för
eleverna.
Hagströmska Gymnasiet AB bedriver verksamhet i Falun, Uppsala och Linköping.
Mot bakgrund av ovanstående att vi vill möjliggöra för personalen att bli delägare i den
verksamhet där man är verksam, behöver tillståndet flyttas till respektive bolag för att
möjliggöra för oss att kunna erbjuda personalen att bli delägare i "sin" verksamhet.
Ägarförändringen kommer att vara till nytta för eleverna, då vi säkerställer att personalen
inte byter arbete och vi ser detta som en möjlighet till att personalen blir än mer engagerad.
Nuvarande ägare kommer att kvarstå som majoritetsägare i det nybildade bolaget.
Om Skolinspektionen gör bedömingen att detta ärende inte faller inom ramen för detta
snabbspår, då vill vi att Skolinspektionen prövar detta ärende i enlighet med ordinare
ansökan.
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Ansöka om att ta över en annan huvudmans godkännande och
utökning av en skolenhet

3

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan huvudmans godkännande
och utökning av en befintlig skolenhet. Den befintliga skolenhet som sökanden redan har
godkännande för och den skolenhet som övertas (utökning) och som kommer att bedrivas
som en skolenhet benämns härefter som den nya skolenheten.
Nedanstående punkter ska skrivas i tabell och bifogas om ansökan avser både byte av
huvudman och utökning av en befintlig skolenhet. Om sökanden bifogar nedanstående
tabeller behöver sökanden inte fylla i elevantalet i avsnitt 5.1 och 5.3.
1.

antal elever fördelat per respektive program och inriktningar för den befintliga

skolenheten som ska utökas
2. antal elever fördelat per respektive program och inriktningar för den skolenhet där
ansökan avser byte av huvudman
3. antal elever fördelat per program totalt för den nya skolenheten.
Bifoga inte elevlistor med elevernas namn och personnummer.

Att tänka på när sökanden fyller i ansökan.
a) Ange i avsnitt 6.7 hur många elever budgeten är beräknad på. Inkom med en
likviditetsbudget för läsår 1 och resultatbudget för läsår 1,2 och 3. Fyll i budgeten
för den nya skolenheten.
b) Redovisa i avsnitt 7, hur lokalerna kommer påverkas av förändringen vid den nya
skolenheten.
c) Redovisa i avsnitt 8, antal lärare vid den nya skolenheten.
3.1

Skolenheten - att ta över en annan huvudmans godkännande

Ange skolenhetens namn, skolenhetskod och adress. Om möjligt ange även beslutsdatum
och diarienummer för gällande tillstånd.
Skolenhetens namn
Tillstånd (beslutsdatum och diarienummer)
Skolenhetskod
Webbadress
Utdelningsadress, postnummer och ort
3.2

Skolenheten - utökning av befintlig skolenhet

Ange skolenhetens namn, skolenhetskod och adress. Om möjligt ange även beslutsdatum
och diarienummer för gällande tillstånd.
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Skolenhetens namn
Tillstånd (beslutsdatum och diarienummer)
Skolenhetskod
Webbadress
Utdelningsadress, postnummer och ort

3.3

Skolenhetens namn

Ange vad den nya skolenheten ska heta.

3.4

Hur förändringen påverkar skolenheten

Beskriv hur förändringen påverkar huvudmannen och den nya skolenheten.
Av beskrivningen bör följande framgå

hur skolenheternas ekonomi påverkas
hur lärartjänster påverkas
hur utökningen av den befintliga skolenheten och byte av huvudman kommer att
påverka skolverksamheten i övrigt.

4

Tidpunkt för överlåtelse, konkurs, tillstånd mm.

4.1

Tidpunkt för överlåtelsen

Ange datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten. Notera att en överlåtelse endast får
genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.
Önkskvärt vore om överlåtelsen kunde se per den sista april 2016
4.2

n

Konkurs
Ansökan om godkännande som ny huvudman görs på grund av att nuvarande

huvudman försatts i konkurs.
Ange konkursförvaltarens kontaktuppgifter. Observera att det endast är den utsedda
konkursförvaltaren som kan företräda den nuvarande huvudmannen i de fall verksamheten är försatt i
konkurs. En förutsättning för att Skolinspektionen ska kunna hantera en ansökan och fatta beslut i
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ärendet är att konkursförvaltaren har kvar sitt uppdrag och fortfarande bedriver skolverksamheten.
Sökanden får inte driva skolverksamheten vidare utan ett nytt godkännande från Skolinspektionen.

4.3

Tillstånd

Ange om den befintliga verksamheten har några/något beslut om särskild
variant/riksrekryterande/rtationellt godkänd idrottsutbildning enligt 5 kap i
gymnasieförordningen 2010:2039. Observera att den nuvarande huvudmannens tillstånd inte
automatiskt fors över vid ett godkännande.

4.4

Offentligt inflytande

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i
bolaget eller föreningen eller på något annat sätt har rättsligt inflytande över verksamheten.
Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget
eller föreningen
orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och
en enskild för att verksamheten ska komma till stånd
vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller
utformning.

4.5

Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

fl Waldorf

n Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.
5

Elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).
12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för
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fristående skola (SKOLFS 2011:154).
5.1

Gymnasieskolan — nuvarande antal elever per nationella program och
inriktningar

Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program och inriktning
samt årskurs. Observera att det beräknade elevantalet ska stå i överensstämmelse med beloppen i
sökandens budget.
Program och inriktning

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Estetiska Programmet - Bild & Formgivning
Hantverksprogrammet - Styling

6
16

7
20

4
10

Totalt antal elever vid skolenheten 63
5.2

Datum

Ange vilket datum ovanstående antal elever är beräknat.
3 januari 2016
5.3

Gymnasieskolan - ökat elevantal

Om sökanden avser att utöka elevantalet, ange antalet elever huvudmannen beräknar att
utöka med per program och inriktning. Observera att det beräknade elevantalet ska stå i
överensstämmelse med beloppen i er budget.
Om ansökan avser flera nationella program bifoga en lista uppställd enligt nedanstående
tabell. Av listan ska det framgå antalet elever per årskurs och läsår för respektive nationella
program och inriktningar som ansökan omfattar.
Om sökanden inte avser att utöka antalet elever lämnas denna tabell blank.
Inriktning

Nationellt program

Åk 1
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 2

Åk 3

Totalt
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5.4

Elevprognos

Ange vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett.

5.5

Information till vårdnadshavare och elever

Redogör för vilken information vårdnadshavare och elever kommer att få om den nya
huvudmannen och hur informationen ges.
Att personalen kommer att möjliggöras delägande kommer vårdnashavare få information
via Schoolsoft samt vid extrainsatt föräldramöte. Eleverna kommer att informeras via sin
klassinformatör.
6

Ekonomi

2 kap. 5 § samt 14 kap. 19 § skollagen.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet avsnitt
6.2.1 (s. 238-241 och 633).
6.1

Finansiering av övertagandet

Inkom med en beräkning och beskrivning över hur övertagandet ska finansieras.
Ange eventuell köpeskilling, samt vilka tillgångar/skulder som kommer att ingå vid
övertagandet. Styrk finansieringen med exempelvis låneförbindelser, stämmobeslut eller
bankgarantier.

6.2

Årsredovisning/årsbokslut

Bifoga både den nuvarande huvudmannens och sökandens senaste
årsredovisning/årsbokslut om sådan finns.
Om sökanden och/eller den nuvarande huvudmannen har gått med förlust de senaste
åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet,
redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden
ska stärka den ekonomiska situationen.
För att säkerställa att sökanden har en ekonomi som garanterar att verksamheten kan bedrivas
långsiktigt ska vissa uppgifter om sökandens ekonomiska ställning lämnas, till exempel
bolagets/föreningens senaste årsredovisning om sådan finns. I de fall det inte finns lagkrav fastställda
för att upprätta årsredovisning kan det bli aktuellt att lämna in årsbokslut.
Vid behov kan Skolinspektionen under handläggningen komma att begära in bolagets/föreningens
senaste årsredovisning om en ny årsredovisning har upprättats under handläggningen av ansökan.
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Observera att årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsen
samt av revisorn. Inkom även med kommittentens årsredovisning om bolaget bedrivs i kommission.

I bifogad årsredovisning för Hagströmska gymnasiet AB 2014 ingår också övriga skolor i
bolaget.
6.3

Sökandens budget

Enligt propositionen Den nya skollagen —för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165, s.
240) är ett villkor för godkännande att den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för utbildningen. I detta villkor ingår att budget och andra planeringsdokument påvisar att den
sökta verksamheten i praktiken har förutsättningar att följa föreskrifterna såväl vid skolstart som på
sikt.
För att Skolinspektionen ska kunna bedöma sökandens ekonomiska förutsättningar bör en
likviditetsbudget för läsår 1 och resultatbudget för läsåren 1-3 lämnas in. Moms och sociala avgifter
ska ingå i beräkningen.
Elevprognosen ska visa att skolan med största sannolikhet kommer att få tillräckligt antal elever för att
säkra skolstart och förutsättningarna för en stabil och kontinuerlig verksamhet. Antalet elever som
redovisats i ansökan ska ligga till grund för budgeten. Det sistnämnda gäller även antalet
lärartjänster då angivet antal lärartjänster i ansökan ska ligga till grund för de ekonomiska
beräkningarna i budgeten.
Skolinspektionen använder bland annat de jämförelsetal för bidrag och övriga poster som finns i
Skolverkets databas: hap://siris.skolverket.se/ se under statistik --> kostnader.Sökanden ska

lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva
en verksamhet med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets
jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från
genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.
Om ansökan avser ett nystartat bolag/förening, beskriv hur sökanden avser att täcka ett
eventuellt underskott i likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudget läsår 1.
Vid en ev förlust täcker Hagströmska Holding AB deru-ta.

Lämnad budget är i tusentals kronor.
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Grundbelopp

6.4

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt
gymnasieprogram/inriktning. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna
elevantalet inom respektive gymnasieprogram/inriktning.
Av redogörelsen ska framgå
- beloppets storlek och hur det har beräknats
- vilka kontakter som tagits med kommunen.
Skolinspektionen kan komma att kontrollera bidragsbeloppet med kommunens uppgifter. Om sökanden
anger ett högre bidragsbelopp än kommunens, ange skäl till detta och hur sökanden har beräknat
beloppet.
Om sökanden idag får tilläggsbelopp eller socioekonomiska stöd ange detta nedan.
Grundbeloppets storlek: 9 200 kr/ elev/ månad. Beloppet baseras på erhållet belopp 2015.
6.5

Låniägartillskottiaktieägartillskott samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med
nedanstående uppgifter.
Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av
lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut.
Om sökanden avser att låna pengar från en bank, inkom med lånelöfte. Av lånelöftet bör det framgå
vilken bank som avser att låna ut pengarna
bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
vilken summa som ska lånas ut
lånelöftets giltighetstid
eventuella villkor för lånet
- datum då lånelöftet är undertecknat
kontaktuppgifter till banken.
Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under
denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare
samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att
tillgå. Om medel ska tas från ett annat bolag (eller annan bolagsform) än sökandens, inkom
med underlag som visar vem som är behörig firmatecknare i bolaget (t.ex.
registreringsuppgifter från Bolagsverket).
Finansiering med egna medel — Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i
redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste
årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja.
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6.6

Övriga inbetalningar/intäkter

. gar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad
Om övriga inbetalmn
posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan
hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten.
Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks
till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från
medlemmar eller liknande.
Om sökanden uppger övriga inbetalningar/intäkter i budgeten, ange vad dessa består av och hur
beloppen är beräknade. Övriga inbetalningar/intäkter kan exempelvis vara cafeverksamhet som bedrivs
vid skolenheten.
Om privatpersoner eller bolag vill sponsra skola/bolag, redogör för om sponsringen kommer innebära
några krav på motprestation. Ange om sponsorn kommer att få något inflytande i skolverksamheten,
och i så fall vilket inflytande.

Övriga inbetalningar avser bidrag från Skolverket, 150 tkr.
6.7

Antal elever

Ange antalet elever som budgeten nedan är beräknad på.

Gymnasieskolan

6.8

Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

72

74

76

Likviditetsbudget och resultatbudget

Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen.
Utgå från budgetmallen nedan.
Likviditetsbudget läsår 1
Inbetalningar
Kommunalt bidrag

Resultatbudget läsår 1, 2 och 3
Läsår 1
7452

Intäkter
Kommunalt bidrag

gymnasieskolan

gymnasieskolan

Lån 3

Övriga intäkter

AktieägartillskottJägartillskott4
Finansiering med egna medel b
Annan finansiering

Läsår

Läsår

Läsår

1

2

3

7452

7659

7866

150

150

150
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Övriga inbetalningar 6

150

Summa inbetalningar

7602

Summa kostnader

Utbetalningar

Kostnader

Utbildning och personal'

Utbildning och personal

7602

7809

8016

Skolledning

578

Skolledning

578

595

613

Lärare gymnasieskolan

2637

Lärare gymnasieskolan

2637

2716

2797

Övrig personal

190

Övrig personal

190

196

202

Administration

113

Administration

113

113

113

12

12

13

1063

1063

1063

167

167

240

247

254

Rekrytering

Rekrytering
Fortbildning

12

Lokaler/Utrustning

Lokaler/Utrustning8
Lokalkostnad

Fortbildning

1063

Lokalkostnad
Kostnader för speciallokaler

Kostnader för speciallokaler
Möbler
Kontorsutrustning/förbrukningsinv

167

Kontorsutrustning/förbrukningsin

167

ventarier

entarier
Telefon, kopiator mm

Läromedel'

Läromedel9
Litteratur/utrustning/skolbibliotek

100

(inkl. programvaror, licenser)

(inkl. programvaror, licenser) 10
Datorer

Litteratur/utrustning/skolbibliotek

140
Övrigt

Ovrigt19
Info och annonsering

50

Inta och annonsering

50

50

50

Elevhälsall

546

Elevhälsa

546

563

580

Skolmåltideru

367

Skolmåltider

367

378

387

Försäkringar

25

Försäkringar

25

25

25

Studie- och yrkesvägledning

55

Studie- och yrkesvägledning

55

56

58

Övriga utbetalningar13

963

övriga kostnader

963

976

989

APL- handledning

50

APL- handledning

50

51

53

60

60

60

Finansiella poster

Finansiella poster

Räntor

Räntor

Amorteringar

Avskrivningar
Möbler

Skolinspektionen

Datorer
Telefon, kopiator mm
Summa utbetalningar

7056

Summa kostnader

7166

7268

7424

OverlUnderskott"

546000

Vinst/förlust

486

541

592

Kommunalt bidrag —Inbetalningen/intäkten ska stämma överens med antalet elever i
respektive skolform. Redovisa under punkten 6.4.

Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank Av
lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Redovisa under punkten
6.5.
4 Aktieägartillskottlägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna
post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till
exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå.
Redovisa under punkten 6.5.

3

Finansiering med egna medel — Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i
redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisningen och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Redovisa under punkten 6.5.

5

Övriga inbetalningar - Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa
redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp.
Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks
till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från
medlemmar eller liknande. Redovisa under punkten 6.6.
6

Undervisning/Personal - Posten för skolans rektor och andra anställda med
ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, stödåtgärder till elever,
arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. I posten
ingår inte kostnader för kompetensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter. Redovisa
under avsnittet Skolenhetens ledning och personal.
7

Lokaler och inventarier — Posten för lokaler och inventarier, inklusive underhåll, städning och
kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel. I posten kan interna hyror vara
självkostnadsberäknade eller marknadsmässigt beräknade. I posten ingår inte kostnader för
övriga vaktmästartjänster. Redovisa under avsnittet Lokaler.

8

Läromedel, utrustning och skolbibliotek - Posten visar kostnaden för läromedel, utrustning och
skolbibliotek. I posten ingår följande: läromedel, dvs, skön- och facklitteratur, tidningar,
tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material samt kopior framtagna för undervisningen.
Datorer, maskiner och verktyg som används i undervisningen. Bild och ljudmedier,
förbrukningsmaterial och programvara för undervisning. Kapital och servicekostnader för
datorer, maskiner etc. Kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och
lägerskolor. Bokinköp till skolbibliotek samt skolbibliotekarie. Redovisa under avsnittet
Lokaler.
9

lo Övrigt - Alla övriga kostnader som inte ingår i ovanstående kostnadsslag.
Elevhälsa - Kostnader avseende skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och
skolpsykologer (även kostnad för köpta tjänster ingår).

11
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Skolmåltider-1 posten ingår kostnader för skolmåltids- och cafeverksamhet, dvs, kostnader
för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader, t.ex. för kostkonsulent.
utbetalningar — Observera att om sökanden anger en utbetalning under denna post
måste utbetalningen specificeras under punkten 6.1.

13 Övriga

Underskott i likviditetsbudgeten/förlust i resultatbudgeten — Huvudregeln är att en
likviditetsbudget inte får redovisa ett underskott. Om sökanden trots detta redovisar ett
underskott i likviditetsbudgeten, beskriv hur underskottet ska täckas under punkten 6.3. Om
resultatbudgeten visar ett negativt resultat år ett och bolaget/föreningen inte har ett eget
kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas under punkten 6.3.
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6.9

Resultatbudgeten

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett
eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas
generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

6.10

Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om
sökanden har kännedom om att bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för
skälen till detta.
Skolinspektionen inhämtar kreditupplysning på:
Aktiebolag: kreditupplysning på bolaget.
Ekonomisk förening: kreditupplysning på den ekonomiska föreningen.
Enskild person/enskild firma: kreditupplysning på den enskilda personen/enskilda firman.
Handelsbolag: kreditupplysning på handelsbolaget samt delägarna.
Kommanditbolag: kreditupplysning på kommanditbolaget samt kom plementären.
Ideell förening: kreditupplysning på den ideella föreningen.
Registrerat Trossamfund: kreditupplysning på trossamfundet samt medlemmarna i styrelsen.
Stiftelse: kreditupplysning på stiftelsen.

7

Lokaler

1 kap. 3 § och 2 kap. 35-36 g skollagen
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Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284).
Skolinspektionens informationsblad - Skolbibliotek
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-ochvagledning/stallningstaganden/infoblad-skolbibliotek.pdf
Skolinspektionens informationsblad - Rektors möjligheter att delegera och skolors
organisation
http://www.skolinspektionen.se/globa1as5ets/0-5i/04-rad-0chlors-organisation.pdf
vagledrxing/stallningstaganden/informationsblad-rektor-och-sko
7.1

Nuvarande lokaler

Redogör för skolans tillgång till lokaler (ange yta och adress). Om sökanden kommer att ta
över den nuvarande huvudmannens lokaler ska detta anges.
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
535 kvm
Vi tar över nuvarande huvudmans lokaler
7.2

Nya lokaler

Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt
underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella.
En skolenhet
Observera att om sökanden planerar att skolenheten ska bestå av flera byggnader ska dessa vara
närbelägna varandra och på ett naturligt sätt höra ihop för att betraktas som en skolenhet. Det ska
finnas ett geografiskt samband för att det ska kunna vara frågan om en skolenhet. För att flera
byggnader som ligger nära varandra ska utgöra en skolenhet är utgångspunkten också att de ingår i
samma administrativa enhet.

Skolan kommer att bedrivas i samma lokaler som nu.
7.3

Speciallokaler

Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten
eller om de ska hyras externt.
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen/kurser

Idrott och hälsa
Skolan kommer att bedrivas i samma idrottshall som nu. Skolan hyr tider i en idrottshall
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under vinterhalvåret och under sommarhalvåret bedrivs idrottsundervisningen utomhus.
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Skolan har en Salong som är en tekniksal för smink och hårstyling.
7.4

Skolbibliotek

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
Av beskrivningen ska framgå

- skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
- skolbibliotekets pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser
tillförsäkra eleverna tillgång till ett skolbibliotek.
Skolan har ett skolbibliotek med referenslitteratur, klassuppsättingar av läromedel och
skönlitteratur. Skolan har en biblioteksansvarig och biblioteket används av lärarna i
undervisningen. Skolan använder också stadsbiblioteket som ligger några hundra meter
från skolan.

8

Skolenhetens ledning och personal

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

8.1

Rektor

[Z1 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en
rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 §
skollagen.
8.2

Lärare — behörighetskrav

För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva
sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall.

E Sökanden kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17-22 §§
skollagen.
8.3

Antal lärare — gymnasieskola

Ange beräknat antal lärare i gy-mnasieskolan uttryckt i antal personer och antal
heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Uppgifterna ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten samt antalet
angivna elever i gymnasieskolan.
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Skolinspektionen bedömer om lärartätheten är tillräckligt hög för att eleverna ska kunna ges
förutsättningar att uppnå kunskapskraven och ges den utveckling och stimulans de behöver för att
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Ur Skolverkets databas för
jämförelsetal kan statistik om lärartäthet tas fram. Om sökanden avser att ha en jämförelsevis låg
lärartäthet, redogör för hur sökanden kommer att arbeta för att eleverna ska kunna uppnå
kunskapskraven. Redogör också, i dessa fall, för hur sökanden ska ge eleverna den utveckling och
stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Skolinspektionen kontrollerar att antalet lärare är tillräckligt för att erbjuda samtliga ämnen/kurser
enligt timplanen/kursplaner. Om sökanden anger ett jämförelsevis lågt lärarantal, beskriv hur behörig
lärare kommer att anställa för samtliga ämnen/antal program/kurser som ansökan omfattar.
Läsår 2

Läsår 1

Antalet
personer

Antal
Antal
heltidstjänster Personer

Fullt utbyggd verksamhet

Läsår 3

10
Antalet
personer

Antal
heltidstjänster

Antal
Antal
heltidstjänster Personer

6,05
Antal
heltidstjänster

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna fördelas på två program. Rektor och biträdande rektor har undervisning som
en del av sina tjänster.
Övrig personal
8.4
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal
som avses.
Administratör
Studie-och yrkesvägledare
Skolsköterksa
Skolläkare
Kurator
Psykolog
Speciallärare
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Specialpedagog

Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

9

2 kap. 25-30 §§ skollagen
Skolinspektionerts informationsblad om elevhälsa www.skolins •ektionease lobalassets 0-si 04-rad-ochh•
•
va • lednint stallnim sta t anden informationsblad-elevhalsa df
Kvalitetsgranskning SYV —
sra • • orter valitet
lobalassets • ublikationssok ransknin
htt • www.skolins • ektionen.se
• • ort • df
ransknin ar 2013 s v val T-S v-ra
9.1

Elevhälsa

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa.
Av beskrivningen ska framgå
elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll
vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan.
EHT
Någon från EHT ska vara med på elevhälsomöten, den som berörs (ibland kan fler
beröras).
Ska tillsammans med lärare/mentor kartlägga elevers behov av särskilt stöd.

Skolsköterska
Rör det medicinska, psykologiska.
Ska bjudas in till samt delta på elevhälsomöten, nätverksmöten. Om
mentorn vill kan skolsköterskan även delta på utvecklingssamtal. EHT avgör om hon
ska vara med.
Sköter kontakt med behandlande läkare, psykolog eller terapeut för att få
koll på vad som händer hur långt man hunnit eller om kontakten är avslutad.
Ansvarar för det förebyggande och motverkande elevhälsosarbetet vad
gäller droger och rökning.
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Hälsosamtal med alla elever i åk 1 på HT.
Följa upp elevhälsosamtalen med åk under VT.

SYV
Hjälpa till vid avsteg från studieplaneringen, hitta lösningar, ge
perspektiv.
Individuella samtal med alla elever i åk 3 samt med eleverna i åk 1.
Ansvarar för information i helklass om val, kurser mm.
Tillsammans med rektor för att göra insatser vad gäller arbetslivsfrågor i
stort.

Kurator (skolpsykolog)
Motiverande samtal med alla elever i åk 1. (kartläggande samtal).
Hjälpa elever att få samtalskontakter de behöver utanför skolan (BUP, soc.
Etc. Utifrån de behov elev enligt kuratorn har). Elev som är i behov av kontinuerlig
samtalskontakt skickas ev. vidare till Spången.
Ansvar för alla frågor som har med det ekonomiska att göra
(studieekonomi, stipendier, boende, söka medel för t.ex. glasögon etc).
Ge handledning i jobbrelaterade frågor, att ta emot lärare som behöver
stöd i sitt arbete.
Ansvar för att vid behöv driva samtalsgrupp på frivillig basis
(konflikthantering, rätt till sin kropp etc).

Speciallärare/specialpedagog
Ge handledning till personal vad gäller det pedagogiska arbetet och vad
gäller anpassningar.
Arbete med elever enskilt el i små grupper.
Arbeta med den pedagogiska utv på skolan tillsammans med rektor.
Utforma och ansvara för att implementera värdegrundsfrågor
(LIVSKUNSKAP)
Ansvara för att tillsammans med lärare planera och utföra studietekniks
workshops med elever.
Genomföra läs- och skrivkartläggning av elever i åk 1 samt
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uppföljningsarbete av detta.
Utforma åtgärdsprogram tillsammans med lärare/mentorer. Ge ett förslag
på åtgärdsprogram till mentorn utifrån sin specialkunskap.

Rektors roll i EHT
Övergripande ansvar för elevhälsoarbetet.
Ansvar för att resten av EHT får information om elever som kommit till
rektors kännedom.
Ansvar för det förebyggande arbetet i stort.
Kallar till möten samt skriver protokoll.

Roller:
Skolsköterska
Skolläkare
Kurator
Psykolog
Speciallärare
Specialpedagog

Studie- och yrkesvägledning
9.2
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att eleverna får tillgång till studie- och
yrkesvägledning (SYV)elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och
yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.
Se under rubriken EHT

10

Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 g skollagen
Skolverkets allmänna råd - Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
3362
http://www.skolverket.se/pub1ikati0ner?id=
Skolverkets juridiska vägledning - Rätt till kunskap och särskilt stöd
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http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning
1_
Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
10.1
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra

anpassningar och särskilt stöd.
Av beskrivningen ska framgå
- när en elev ska ges stöd i form av extra anpassningar
- hur behov av särskilt stöd identifieras och när behov av särskilt stöd ska utredas och hur
elevhälsan ska involveras i arbetet
- rutMer för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av programmet.
RUTINER
vad gäller elever i behov av särskilt stöd // elever som riskerar att få F i en eller flera
kurser

Om en lärare befarar att en elev ej kommer att få minst betyget E i en kurs
1.
ska läraren direkt göra extra anpassningar för eleven (och dokumentera detta på
särskild blankett.

Läraren ska informera mentorn om att anpassningar gjorts.

Om lärarens anpassningar i klassrununet/undervisningen inte förändrar läget för
eleven ska läraren intensifiera anpassningarna/stödet eller prova nya anpassningar.

Exempel på anpassningar finns i mappen "elever i behov av stöd".
Vänd dig till kollegor, specialpedagogen/specialläraren, rektor för stöd och tips på
anpassningar för just den här eleven.

Om anpassningarna/stödet inte förändrar läget för eleven ska läraren
2.
anmäla detta till rektor på särskild blankett (finns i mappen "elever i behov av stöd".
Rektor meddelar elevhälsoteamet som utreder /kartlägger om eleven är i
•
behov av särskilt stöd.
Rektor fattar beslut om eleven är i behov av särskilt stöd eller ej och om
•
åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. Mentor, undervisande lärare samt elev och
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vårdnadshavare meddelas beslutet.
Om åtgärdsprogram ska upprättas kryssar rektor i (och ur) att åtg.pr finns
•
på Schoolsoft.
Specialpedagogen upprättar ett förslag till åtgärdsprogram i samråd med
•
läraren/mentorn. Förslaget presenteras sedan för eleven och vårdnadshavare till elever
som ej fyllt 18. Specialpedagogen och mentorn upprättar sedan ett åtgärdsprogram i
samråd med elev och vårdnadshavare om eleven ej fyllt 18 år.

Vid upprättande av åtgärdsprogram ska berörda lärare meddelas innehållet i
åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet ska utvärderas 4-8 veckor efter upprättandet.

Efter utvärderingen beslutar rektor om nytt åtgärdsprogram ska utformas
•
eller beslut om att avsluta befintligt åtgärdsprogram.

Kvalitet och inflytande

11

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 g skollagen
Skolverkets allmänna råd - Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet
2524
http://www.skolverket.se/skolfs?id=
Se Skolinspektionens skrift - Navet i skolornas utvecklingsarbete
onssok/broschy rer/navet-ihttp://www .skolinspektionen.se/globalassets/publikati
en-2012.pdf
skolornas-utvecklingsarbete-utdrag-arsrapport
Läsa mer om kvalitetsarbete , inflytande och samråd på Skolverkets webbplats
http://www.skolverket.se/skolutveckling/
Systematiskt kvalitetsarbete
11.1
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Av beskrivningen ska framgå
hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande
-

det systematiska kvalitetsarbetet
hur krav, mål och riktlinjer följs upp
vilka som ges möjlighet att delta i arbetet
hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer dokumenteras.

Huvudmannen har uppsatta rutiner över hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utformas
på enhetsnivå. Rutinerna omfattar tidpunkt, fokusområden, dokumentation samt hur analys
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ska göras på huvudmannanivå. Det är rektors ansvar att följa rutinerna och ge återkoppling
till huvudmannen. Det systematiska kvalitetsarbetet är en kontinuerlig process och löper inte
enbart ett läsår i taget. Vissa mål som sätts upp utvärderas,följs upp, analyseras och
dokumenteras under pågående läsår medan andra löper över ett helt läsår eller kanske två
läsår. Målen sätts upp utifrån olika behov som uppmärksammas vid analys av tidigare
uppsatta mål, enkätundersökningar eller utifrån att lärare/EHT/skolledning identifierar ett
förbättringsområde. De som deltar i arbetet är elever, ERT, lärare och skolledning på olika
sätt. Oberoende hur behovet identifieras beslutar rektor/huvudman om vilka mål som fokus
ska ligga på och upprättar tillsammans med berörda personer hur målen ska uppnås och hur
de ska följas upp, analyseras och dokumenteras.
11.2

Rutiner för klagomål

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.
Av beskrivningen ska framgå
sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.
Huvudmannen har klagomålshantering på skolans hemsida.
På skolan drivs flera forum där elever har möjlighet att ta upp klagomål/synpunkter på
skolan och dsss verksamhet. Dessa forum är klassråd, elevkår, mentorstid,
enkätundersökningar om kurser/projekt/trivsel och trygget/arbetsmiljö samt
utvecklingssamtal. Det går också att maila, skicka meddelanden eller ringa till berörd
person/mentor/rektor.
11.3

Inflytande och samråd

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin
utbildning.
Av beskrivningen ska framgå
hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.
Eleverna ges inflytande över undervisningen angående arbetssätt, innehåll,
arbetsmetoder, examinationer och arbetsbelastning. På skolan drivs flera forum för
samråd. Dessa forum är klassråd, elevkår, mentorstid, enkätundersökningar om
kurser/projekt/trivsel och trygget/arbetsmiljö samt vid utvecklingssamtal. Det går också
att maila, skicka meddelanden eller ringa till berörd person/mentor/rektor
12

Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen
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Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
(SKOLFS 2012:10) http://www.skolverket.se/skolfs?id=2407
Handledningar som tagits fram av BE0 och Diskrimineringsombudsmannen.
http://www.skolirkspektionen.se/sv/BEO/Om-BEOfPublikationer/
DO:s webbverktyg för planer. http://www.plartforskolan.se/
12.1

Målinriktat arbete

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling av elever.
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
främjande och förebyggande åtgärder
hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för
att motverka kränkande behandling.
Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling
och en likabehandlingsplan. Det finns inget som hindrar att planerna förs samman till en plan. Det
viktiga är innehållet och att alla krav som ställs i lagstiftningen följs.
Vår vision
Hagströmska Gymnasiet ska vara en skola där all verksamhet överrensstämmer med
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska också bedrivas i
demokratiska arbetsformer så att alla och envar också i praktiken vet vad de har rätt till
och vet hur de kan gå tillväga om de inte behandlas lika eller får det de har rätt till.
Var och en som verkar inom skolan ska stå för varje enskild människas lika värde samt
okränkbarhet och arbeta för att främja lika rättigheter och förebygga varje form av
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det är därför en viktig del
av det främjande arbetet att alla vi som verkar på skolan känner till vad diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling faktiskt är.
Vi arbetar för att alla, oavsett, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller
sexualitet behandlas lika. I vårt främjande arbete ingår därför ett aktivt arbete, inte bara
med det som syns utan också med det som inte syns. Det kan till exempel upplevas som
kränkande att inte synas i läromedelsböcker, på bild, i text, på film etc. Varför det för oss
är viktigt att i det dagliga arbeta normkrititskt och synliggöra, problematisera och
kompensera för de normer som finns runt om oss vad gäller till exempel sexualitet,
funktion, etnicitet.
I arbetet med att främja likabehandling anpassas undervisningen till varje elevs
förutsättningar och behov. Skolan kan därför inte utformas lika för alla.
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Elevernas delaktighet
Eleverna har deltagit i arbetet genom enkätsvar (skolans trivsel -och trygghetsenkät).
Trygghetsgruppen har också indirekt bidragit till planen genom diskussioner av
enkätsvar och allmänt om trygghet på skolan.
Vårdnadshavamas delaktighet
Vårdnadshavare informeras om planen på föräldramöte och vid utvecklingssamtal samt
via Schoolsoft där planen finns.
Personalens delaktighet
Personalen har diskuterat och lämnat synpunkter på planen.
Förankring av planen
Rektor och lärare diskuterar planen på pedagogiska konferenser samt på
personalmöten.*Mentorer går igenom planen med elever på mentorstid och
utvecklingssamtal. Planen finns på Scoolsoft under fliken filer och dokument.
Vårdnadshavare informeras om planen på föräldramöte och vid utvecklingssamtal samt
via Schoolsoft där planen finns.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Trygghetsgruppen, som består av lärare, elevkåren och kamratstödjarna utvärderade
arbetet och trivsel- och trygghetsenkäten tillsammans med rektor. Bland annat angav 97%
av eleverna angav i enkäten att de kände sig trygga på skolan.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Trygghetsgruppen och rektor.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
I den senaste enkäten angavs följande av elevema:+97)/0 av eleverna känner sig trygga på
skolan.+901̀/0 av eleverna känner att de har bra sammanhållning i sin klass. 90% trivs i
lokalerna.4.36% angav att de någon gång känt sig kränkta på skolan.
Rektor och trygghetsgruppen tog i sin analys upp diskrepansen mellan att 97% känner sig
trygga samtidigt som 36% har känt sig kränkta. Eleverna i trygghetsgruppen har svårt att
förstå den höga siffran mer kränkningar men resonerar att det kanske kan bero på att det
inte är helt klart för alla vad ordet "kränkt" betyder.
Exempelvis angav eleverna att "snacket går" att elever kan känna sig kränkta om en lärare
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sagt åt eleven att plocka undan sin mobiltelefon eller liknande.

Skolan har under under en samarbetsdag därför med samtliga elever gått igenom vilka
ordningsregler ska gälla på skolan. Under denna dag togs också upp vad som är
skillnaden mellan exempelvis en kränkning och en tillsägelse/tillrättavisning.
Årets plan ska utvärderas senast

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Trygghetsgruppen samt all personal för sig ska utvärdera planen (och trivsel -och
trygghetenkäten som alla elever på skolan får besvara två gånger per år). De ska då
konstatera vad som fungerat bra samt komma med förslag på förbättringsområden och
ändringar i planen.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor

Främjande insatser
Främja likabehandling genom att ge personal och elever kunskaper om FN:s konvention
om de mänskliga rättigheter och om barnkonventionen.
Områden som berörs av insatsen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Eleverna ska ha kunskap om de mänskliga rättigheterna och om barnkonventionen.
Insats
Läraren i samhällskunskap, svenska, historia och bild samarbetar kring ett tema om de
mänskliga rättigheterna. Arbetet ska utmynna i en utställning på skolan där elever på
valfritt sätt får uppmärksamma en eller flera mänskliga rättigheterna.
Ansvarig
Ämneslärare i samhällskunskap, svenska, historia och bild.
Datum när det ska vara klart
xxxxxx

Främja likbehandling genom kompetensutveckling för personal
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Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Personalen som ska ingå i trygghetsgruppen/likabehandlingsgruppen ska ges
kompetensutveckling på området.
Insats
Aktuell personal (och rektor) ges kompetensubildning på området.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart

Främja likabehandling genom att ge elever kunskaper om diskrimineringsgrundema och
definitioner
Områden som berörs av insatsen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Eleverna ska ha kunskap om diskrimineringsgrundema och om vad kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering är.
Insats
Vi uppmärksammar diskkrimineringsgrunderna och definitioner av diskriminering,
kränkande behandling och trakasserier genom** genomgångar på mentorstiden, på
inflytanderådet och på samhällskunskaps/svensklektionerna.**Genom läsning av
serietidningen RESPEKT.
*Genom att synliggöra diskrimineringsgrundema i skolans lokaler.
Ansvarig
Mentorerna, samhällskunskaps -och svenskläraren
Datum när det ska vara klart
XXXXXXXXXX
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Att eleverna känner gemenskap och sammanhållning
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Att eleverna känner gemenskap och sammanhållning på i klassen och på skolan.
Uppföljning: Trivsel -och trygghetsenkäten.
Insats
*Elevkåren (och rektor) ordnar olika aktiviteter under året såsom "filmmys" och olika
aktiviteter vi d t.ex. alla hjärtans dag, fettisdagen och påsk, samt aktiviteter med nya
ettorna.** Skolan deltar som aktiva och publik på Friskolekampen.** Miniprojekt där
elever från olika årskurser arbetar med samma uppgift en halv dag/hel dag med
gemensamt fika.
* Projektarbete både i sin årskurs/klass och där elever från åk 1-3 blandas. *
Idrottsdag/friluftsdag där elever från alla åk 1-3 blandas.** Inflytanderåd med rektor en
gång i månaden.** Faddersystem (eleveni åk 2 åt elever i åk 1).
Ansvarig
All undervisande personal
Datum när det ska vara klart
xxxxxxxx

Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Enkät på Schollsoft angående trivsel, trygghet och likabehandling.*På
utvecklingssamtalet tas trivsel upp utifrån frågor på Schoolsoft.*Elevhälsan har uppsikt
på frånvaron. Får rapporter av mentorn varannan vecka.*Förekommande fall
dokumenteras.*Rektor och anan personal har nära relationer med elever och får
därigenom också reda på saker.
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
Eleverna har besvarat en anonym trivsel -och trygghetsenkät.*Elever deltar i skolans
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Trygghetsgrupp som är med och analyserar enkäten.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
All personal delges resultatet på enkäten och diskuterar resultatet på pedagogisk
konferens/personalmöte.
Resultat och analys

Förebyggande åtgärder

Förebygga och förhindra diskriminering av elever med funktionsnedsättningar
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Det ska inte förekomma diskriminering mot elever med funktionsnedsättningar.
Åtgärd
*Personalen diskuterar och genomför anpassningar som möter varje elevs enskilda behov
när det gäller tillgängligheten i den såväl fysiska som psykiska miljön för elever med
funktionsnedsättningar, t ex ge pauser för elever med ADHD. Personalen diskuterar detta
på personalmöten och på klasskonferenser. och i det dagliga arbetet vid behov.**En lista
med förslag på anpassningar för upprättas (rektor ansvarig).
*Elevhälsan ger råd och stöd.
Motivera åtgärd
Rektor gör bedömningen att det föreligger en risk för diskriminering på detta område.
Anpassningar i undervisningen/verksamheten efter elevens behov förhindrar att eleverna
diskrimineras utifrån detta avseende.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
xxxxxxxx

Förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Skolinspektionen
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Mål och uppföljning
Ingen elev eller personal ska utsättas för trakasserier eller kränkande behandling.
Åtgärd
* Vi genomför en enkätundersökning två gånger per år där elever tillfrågas om de blivit
utsatta eller märkt att någon annan utsatts.** Mentorn har enskilda samtal med eleverna
på utvecklingssamtal (utifrån frågor på Schoolsoft).** Vi utformar ordningsregler på
skolan. De finns på fler ställen i skolans lokaler, på Schoolsoft och mentorerna går
igenom dessa med eleverna.
* Vi gör en konsekvenstrappa som gäller när någon bryter mot ordningsreglerna.** Vi ser
till att det finns personal där eleverna är. Vi har hög personaltäthet på skolan,
personalrummen är små och utspridda på skolan.** Vi arbetar med värderingsövningar
och samarbetsövningar på mentorstiden. Trygghetsgruppen ordnar material, mentor utför.
Motivera åtgärd
Det har förekommit fall av trakasserier och kränkande behandling på skolan (elev->lärare, elev-->elev). 36% av eleverna angav i den senaste Trivsel- och trygghetsenkäten att
känt sig kränkta på skolan. Samtidigt angav 97% att de känner sig trygga på skolan.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
xxxxxxx

Rutiner för akuta situationer
Policy
På Hagströmska Gymnasiet råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande
behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalens arbetsrum är fördelade och utspridda i skolans lokaler och personal finns
alltid nära där eleverna är på lektionsfri tid.
Personal som får kännedom om trakasserier och/eller kränkande behandling
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Vi är en liten skola och lärarna känner eleverna vid namn. Elever och vårdnadshavare kan
vända sig till vems om helst i personalen inklusive rektor, administratör, kurator,
skolsköterska, specialpedagog. Förslagsvis den de har mest förtroende för.
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
1. Den i personalen som får kännedom om kränkning eller trakasserier ska genast ingripa.
2. Ovanstående person dokumenterar efter situationen är avvärjd på särskild
anmälningsblankett och informerar sedan elevernas mentorer samt rektor.

3a. Mentor informerar vårdnadshavare.*3b. Rektor informerar huvudmannen.
4. Mentor för samtal med samtliga berörda, samtalen dokumenteras på
anmälningsblanketten. I samtalen ska detta klargöras:*- Vad som hänt och om det hänt
tidigare.- Att vi har nolltollerans mot kränkningar och trakasserier på skolan - Att
skolan nu kommer att åtgärda detta.
5. En tid bokas in mellan mentorerna och de berörda eleverna var för sig för uppföljning
ca en vecka senare. Uppföljningen dokumenteras på samma blankett som tidigare samtal
dokumenterats på.
6. Om det framkommer att det skett kränkningar/trakasserier ska mentor till utsättande
elev/elever göra upp en plan för hur dessa kränkningar/trakasserier ska upphöra på
särskild blankett. En tid för uppföljning bestäms ca 1 vecka senare.
7. Mentor informerar vårdnadshavare om vad som beslutats.*8. Mentorerna håller
uppföljande samtal med utsatt och utsättande elev/elever enligt planen.*9. Om
kränkningarna/trakasserierna inte upphört kallas utsättande elev/elever samt
vårdnadshavare till omyndiga elevers till en elevvårdskonferens med rektor. En ny
handlingsplan för att kränkningarna/trakasserierna ska upphöra skrivs och samtalet
dokumenteras i EVK-protokollet.
10. Handlingsplanen följs upp på en ny EVK med ovanstående personer. Samtalet
dokumenteras i EVK-protokollet.
Om kränkningarna/trakasserierna ej upphör kan åtgärder såsom skriftlig varning,
avstängning, kontakt med socialtjänst och polis vidtas.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
1. Den i personalen som får kännedom om detta meddelar rektor.*2. Rektor för samtal
med samtliga berörda parter. Samtalen dokumenteras på särskild blankett. Rektor
informerar vårdnadshavare. 3. Rektor skriver en handlingsplan och ansvarar för att
lämpliga åtgärder vidtas.
4. Rektor följer upp ärendet ca en vecka senare med personalen och med eleven samt
vårdnadshavare. Dokumenteras på samma blankett som ovan. I fall av allvarliga
kränkningar/trakasserier avgör rektor, eventuellt tillsammans med sin chef, om ärendet
kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektorn informerar
den anställde om rätten till fackligt stöd. 3.
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Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet.
Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till Barn- och
elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BE0) eller
Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se).
Rutiner för uppföljning
Se ovan.
Rutiner för dokumentation
Se ovan.
Ansvarsförhållande
Se ovan.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

12.2

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling.
Av beskrivningen ska framgå

_

lärarens roll och ansvar
rektorns roll och ansvar
huvudmannens roll och ansvar.

Rutiner för akuta situationer
Policy
På Hagströmska Gymnasiet råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande
behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalens arbetsrum är fördelade och utspridda i skolans lokaler och personal finns
alltid nära där eleverna är på lektionsfri tid.
Personal som får kännedom om trakasserier och/eller kränkande behandling
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Vi är en liten skola och lärarna känner eleverna vid namn. Elever och vårdnadshavare kan
vända sig till vem som helst i personalen inklusive rektor, administratör, kurator,
skolsköterska, specialpedagog. Förslagsvis den de har mest förtroende för.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

35
Skolinspektionen

1. Den i personalen som får kännedom om kränkning eller trakasserier ska genast ingripa.
2. Ovanstående person dokumenterar efter situationen är avvärjd på särskild
anmälningsblankett och informerar sedan elevernas mentorer samt rektor.
3. Mentor informerar vårdnadshavare.*
4. Rektor informerar huvudman.
5. Mentor för samtal med samtliga berörda, samtalen dokumenteras på
anmälningsblanketten. I samtalen ska detta klargöras:*- Vad som hänt och om det hänt
tidigare.*- Att vi har nolltollerans mot kränkningar och trakasserier på skolan - Att
skolan nu kommer att åtgärda detta.
6. En tid bokas in mellan mentorerna och de berörda eleverna var för sig för uppföljning
ca en vecka senare. Uppföljningen dokumenteras på samma blankett som tidigare samtal
dokumenterats på.
7. Om det framkommer att det skett kränkningar/trakasserier ska mentor till utsättande
elev/elever göra upp en plan för hur dessa kränkningar/trakasserier ska upphöra på
särskild blankett. En tid för uppföljning bestäms ca 1 vecka senare.
8. Mentor informerar vårdnadshavare om vad som beslutats.*
9. Mentorerna håller uppföljande samtal med utsatt och utsättande elev/elever enligt
planen.
10. Om kränkningarna/trakasserierna inte upphört kallas utsättande elev/elever samt
vårdnadshavare till omyndiga elevers till en elevvårdskonferens med rektor. En ny
handlingsplan för att kränkningarna/trakasserierna ska upphöra skrivs och samtalet
dokumenteras i EVK-protokollet.
11. Handlingsplanen följs upp på en ny EVK med ovanstående personer. Samtalet
dokumenteras i EVK-protokollet.
Om kränkningarna/trakasserierna ej upphör kan åtgärder såsom skriftlig varning,
avstängning, kontakt med socialtjänst och polis vidtas.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
1. Den i personalen som får kännedom om detta meddelar rektor.*
2. Rektor för samtal med samtliga berörda parter. Samtalen dokumenteras på särskild
blankett. Rektor informerar vårdnadshavare.
3. Rektor skriver en handlingsplan och ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas.
4. Rektor följer upp ärendet ca en vecka senare med personalen och med eleven samt
vårdnadshavare. Dokumenteras på samma blankett som ovan. I fall av allvarliga
kränkningar/trakasserier avgör rektor, eventuellt tillsammans med sin chef, om ärendet
kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektorn informerar
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den anställde om rätten till fackligt stöd.
Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet.
Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till Barn- och
elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BE0) eller
Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se).

12.3

Grundläggande demokratiska värderingar

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
Av beskrivningen ska framgå
hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i
läroplanen.
Hagströmska Gymnasiet ska vara en skola där all verksamhet överrensstämmer med
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska också bedrivas i
demokratiska arbetsformer så att alla och envar också i praktiken vet vad de har rätt till
och vet hur de kan gå tillväga om de inte behandlas lika eller får det de har rätt till.
Var och en som verkar inom skolan ska stå för varje enskild människas lika värde samt
okränkbarhet och arbeta för att främja lika rättigheter och förebygga varje form av
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det är därför en viktig del
av det främjande arbetet att alla vi som verkar på skolan känner till vad diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling faktiskt är.
Vi arbetar för att alla, oavsett, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller
sexualitet behandlas lika. I vårt främjande arbete ingår därför ett aktivt arbete, inte bara
med det som syns utan också med det som inte syns. Det kan till exempel upplevas som
kränkande att inte synas i läromedelsböcker, på bild, i text, på film etc. Varför det för oss
är viktigt att i det dagliga arbeta normkrititskt och synliggöra, problematisera och
kompensera för de normer som finns runt om oss vad gäller till exempel sexualitet,
funktion, etnicitet.
I arbetet med att främja likabehandling anpassas undervisningen till varje elevs
förutsättningar och behov. Skolan kan därför inte utformas lika för alla.

13

Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 —5 §§ gymnasieförordningen
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13.1

Utbildningens syfte

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
Av beskrivningen ska framgå
- hur undervisningen kommer att organiseras
- vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att
kunna bedriva en skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre
skolenhet och/eller sökanden ansöker om ett litet antal utbildningsplatser per sökt
inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever kan bedriva en
verksamhet med god kvalitet.
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska följande framgå

hur sökanden avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det
planerade antalet elever
hur sökanden kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga
-

elevantalet
hur sökanden ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga
lärare och god kvalitet.

Undervisningen kommer att organiseras på samma sätt som den görs idag. Lärarledda
lektioner mellan 8-16. Rektor leder och fördelar arbetet. Vi arbetar i projekt, både verkliga
projekt i samarbete med näringslivet samt projekt som en form av ämnesintegrering på
skolan. APL är en del av utbilningen, både på yrkesprogram och på
högskoleförberedande program.
13.2

E

Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal

minst en gång varje termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
13.3

Mottagande till gymnasieskolan

Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till
den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock
begränsas.
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever
som avses i nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att
en elev ska beredas plats i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

n Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.
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Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt
anpassad för enligt 15 kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

13.4

Färdighetsprov

Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
vilka program/inriktningar som avses
hur provet kommer att genomföras
vilka moment som ingår i provet.

14

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

15 kap. 11-11b §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800).
1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011
hti.p://www.skolverket.se/publikationer?id=2572
Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr
40-2010:0482/Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning,
dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i tillsynen:
Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013
http://www.skolinspektionen.se/svfBeslut-ochrapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Enkvalitetsgranskning-av-gymnasial-larlingsutbildning/
Skolverket, Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande, 2011
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2576
APL utomlands
Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för filjande frågor
under övriga upplysningar.
- Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i
arbetsklimatet klargöras).
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- Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?
- Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings- och
kvalitetsfrågor avseende APL?
- Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?
- Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför
praktikperioderna utomlands?
- Hur finansierar skolan en utlandsfiirlagd APL?
- Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?
14.1

Gymnasial lärlingsutbildning

Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.
Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden
avser att påbörja lärlingsutbildningen.

14.2

Omfattning av APL

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
Program och inriktning
HV
ES

14.3

Antal veckor
15
9

Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på
utbildningen.
Skolan har idag APL i alla årskurser och på alla program. Alla elever har APL-plats och
skolan har ett stort kontaktnät av företag som tar emot elever eftersom skolan har funnits
sedan 2009. Vi arbetar med programråd för att alltid hålla samarbetet levande.
14.4

Lokalt programråd

M Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd
för samverkan mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
14.5

Handledare

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.
Av beskrivningen ska framgå
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hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren som utses har nödvändig
kunskap och erfarenhet för uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.
Handledare blir utbildade av skolans yrkeslärare i hur bedömning av APLn ska göras.
14.6

Bedömning och betygsättning

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt
lärande.
Av beskrivningen ska framgå
-

vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till
kursmålen.

Skolans yrkeslärare skriver inför varje APL-period en uppgiftsbeskrivning baserad på det
centrala innehållet som dessutom innehåller information om vad eleverna kommer att bli
bedömda på under sin APL. Handledaren på arbetsplatsen tar del av
uppgiftsbeskrivningen och får hjälp av yrkesläraren med hur bedömningen ska gå till.
Yrkesläraren sätter betyg.
14.7

Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur
utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på
utbildningskontrakt.

15

Övrigt

15.1

Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

15.2

Bilagor

Exempel på bilaga
Underskriven förstasida — behörig firmatecknare
Eventuell fullmakt
Registeruppgifter

Ange bilagans nummer:
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Elevantal - vid befintliga skolan
Elevantal - vid skolenheten - byte av huvudman
Elevantal - totalt antal elever vid båda skolorna
Nuvarande huvudmannens årsredovisning/årsbokslut
Den nya huvudmannen årsredovisning/årsbokslut
Lån/ägartillskott/aktieägartillskott, finansiering med egna medel

Övriga bilagor

Underskrift - behörig firmatecknare

Underskrift från behörig firmatecknare ska skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35
Stockholm, eller till friskolor@skolinspektionen.se.
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för bolaget/föreningen/stiftelsen ska
underteckna ansökan. Om kontaktpersonen istället undertecknar ansökan, eller
undertecknar via e-legitimation, ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
Ange i vilken kommun skolenheten är belägen
Uppsala
Sökandens namn (den nya huvudmannen)
Vitrio AB
Skolans namn
Hagströmska Gymnasiet
Ort o datum
Fal 2016-01-49
Und skrift av mate nar ehörig företrädare för sökanden
_
förtydlig
a Westman
Den nuvarande huvudmannens namn
Hagströmska Gymnasiet AB
Ort och datum
Falun 2016-01-19
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Underskrift av

kna /behörig företr" re för den nuvarande huvudmannen

förtydlig de

Lena Westman
Genom underskriften försäkrar sökanden på heder och samvete att uppgifterna i ansökan
och därtill bifogade handlingar är sanna.
Genom ovanstående namnteckning medges att samtliga skolformer som den nuvarande
huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till den
sökanden som då blir nya huvudmannen för de skolformer där verksamhet bedrivs.
Information till sökande där huvudmannen är en fysisk person. Informationen gäller
även kontaktperson som företräder sökanden.

När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av
personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att
behandlas med stöd av 10 § e personuppgiftslagen. Personuppgifter kan vara exempelvis
vara ditt namn, adress eller en e-postuppgift.
Skolinspektionen behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan och
för att i efterhand kunna fråga dig om hur du upplevt vår handläggning och vårt bemötande
av dig. Då kontaktar vi dig med en enkät där vi ställer frågor som rör vår handläggning och
vårt bemötande. Till vår hjälp kan vi då ha särskilda enkätföretag, med vilka vi har avtal som
ser till att dina personuppgifter behandlas säkert. Du har rätt att en gång per kalenderår utan
kostnad få besked om vilka personuppgifter som Skolinspektionen behandlar om dig. Du
har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Regelbunden tillsyn/anmälningsärenden

Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella
befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.
Kreditupplysning

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska
status hos UC AB.
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Hagströmska Gymnasiet AB
556755-0461

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Hagströmska Gymnasiet AB (556755-0461), med säte i
Falun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att bedriva gymnasieskola i Falun, Linköping och Uppsala. Per den
2014-06-30 övergick Hagströmska Gymnasiets verksamhet i Tierp i kommunal regi.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Vi bedömer att de kommande verksamhetsåren blir fortsatt positivt med en viss expansion i Falun
samt bibehållen omfattning i Uppsala och Linköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess slut
Hagströmska Gymnasiet AB såldes från Yrkesakademin per den 5 juni 2014. Dotterföretaget
Trafiklärarutbildningen i Karisborg AB avyttrades under året. Ny styrelse och ny VD tillsattes.
Velodromen i Falun förvärvades.
Den skolpeng som bolaget erhåller baseras på budget för motsvarande kommmunal skolverksamhet. I
maj 2013 yrkade Hagströmska Gymnasiet kompensation från Falun kommun för tidigare uppkomna
underskott. Falu kommun har bestridit det yrkandet och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten.
Under sommaren 2013 har kammarrätten i Sundsvall fastställt att fristående skolor her rätt till
kompensation för underskott i den kommunala skolverksamheten. Med stöd av domen har retroaktiv
skolpeng om 5603 kkr för året 2014 beaktats i bokslutet.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning i kkr
Resultat efter finansiella poster i kkr
Soliditet i %
Balansomslutning i kkr
Avkastning på totalt kapital i %
Avkastning på eget kapital i %
Kassalikviditet
Medaiantalet anställda

2014
94 477
10 452
50
42 229
24
49
185
74

2013
118 050
16 742
50
42 835
52
111
179
95

2012
78 990
5 702
40
21 489
30
87
149
75

Belopp i kkr
2011
65 093
-616
26
16 847
-4
-14
109
63

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 (K3). Införandet av det allmänna
rådet har inneburit ett byte av redovisningsprincip. Posterna för det nämast föregående räkenskapsåret
har inte räknats om då inga större skillnader identifierats. Nyckeltalen för de tidigare åren har inte
räknats om.

Icke-finansiella upplysningar
Hagströmska Gymnasiet AB har företagsavtal med Lärarförbundet. Avseende ledande befattningar,
innehas de till 77% av kvinnor. Fördelningen avseende arbetad tid, uppgår kvinnors arbetade tid till
43%.
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Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Belopp i kronor

balanserat resultat
årets resultat

7 252 550
13 437 607

Totalt

20 690 157

disponeras för
balanseras i ny räkning
Totalt

20 690 157

20 690 157

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
noter. Redovisningsvaluta är svenska kronor. Samtliga belopp anges i kr om inget annat anges.

bov
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Hagströmska Gymnasiet AB
556755-0461

Resultaträkning
Belopp i kr

Nettoomsattning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Not

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

2
3

94 477 483
5 138 301
99 615 784

118 049 678
2 313 640
120 363 318

4,5
6

-42 438 994
-45 384 948
-1 361 122
10 430 720

-48 746 599
-53 363 074
-1 499 684
-23 708
16 730 253

51 830
-30 521
10 452 029

33 839
-22 128
16 741 964

7

7 525 340
17 977 369

-4 539 000
12 202 964

8

-4 539 762

-2 822 622

13 437 607

9 380 342

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Not

2014-12-31

2013-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

9
10

576 577
2 983 355
3 559 932

940 442
3 785 763
4 726 205

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

Belopp 1 kr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

3 000 000
3 000 000
3 559 932

Summa anläggningstillgångar

7 726 205

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

209 775
209 775

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kassa och bank

13

9 740 394
150 000
1 071 965
15 792 320
26 754 679

8 631 879
3 544 160
756 438
11 818 176
24 750 653

11 914 386

10 148 775

Summa omsättningstillgångar

38 669 065

35 109 203

SUMMA TILLGÅNGAR

42 228 997

42 835 408
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Balansräkning
B
- elopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

100 000
100 000

100 000

7 252 550
13 437 607
20 690 157

5 752 090
9 380 342
15 132 432

20 790 157

15 232 432

544 660
544 660

815 000
7 255 000
8 070 000

233 282
7 881 676
4 431 858
2 369 073
5 978 291
20 894 180

165 590
4 092 245
1 837 994
3 557 277
9 879 870
19 532 976

42 228 997

42 835 408

2014-12-31

2013-12-31

5 000 000
5 000 000

2 500 000
2 500 000

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier)
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsforder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intakter

15
16

/7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

100 000

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser

18

Hagströmska Gymnasiet AB
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Kassaflödesa na lys
2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

10 452 029
3 484 288

16 741 964
1 523 391

Betald inkomstskatt

13 936 317
-1 945 898

18 265 355
-1 178 556

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

11 990 419

17 086 799

209 775
-2 004 026
-1 232 660

75 052
-10371 882
5 783 499

8 963 508

12 573 468

-1 300 719
1 102 821

-3 060 046

Belopp i kr

Not

Den löpande verksamheten

Kassa flöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(-)/Minskning (4-) av varulager
ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anlaggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Avyttring av dotterföretag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 000 000
3 000 000

2 802 102

-6 060 046

Finansieringsverksamheten
Lämnad utdelning

-10 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10 000 000

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

1 765 610
10 148 776
11 914 386

6 513 422
3 635 353
10 148 775

Hagströmska Gymnasiet AB
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändrade redovisningsprinciper
Då det är första gången som BFNAR 2012:1 används så innebär det byte av redovisningsprincip.
övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i
årsredovisningen, varken för 2013 eller 2014.
Bolaget har ändrat princip när det gäller periodisering av intäkter, från att redovisa dessa fördelat över
den period utbildningen pågår till att istället redovisas i den period intäkter avser. Vilket har inneburit en
effekt på 4.400.460 kr, detta har redovisats över eget kapital som framgår av not 14.
Nyckeltalen i flerarsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om.
Rättelse av fel
Under året har en rättelse av tidigare felaktig beräkning och avsättning för vissa personalkostnader
gjorts med 2.280.342 kr. Detta har redovisats över eget kapital enligt not 14.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Obeskattade reserver
Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning redovisas obeskattade reserver i företaget.
Dessa består till 22% av upplupen skatt.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är
ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde
tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det °diskonterade beloppet som
Hagströmska Gymnasiet AB förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika
förmänsbestämda och avgiftsbestämda planer.

liagströmska Gymnasiet AB

8(15)

556755-0461

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Allmänna värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.
Nyekeltalsdefinitioner
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.
Avkastning på totalt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Balansomslutning.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Kassalikviditet:
Omsättningstillgångar exklusive varulager / Kortfristiga skulder.

Intäkter
Bolagets intäkter består av intäkter baserade på skolpeng och deltagaravgifter. Intäkterna innefattar
det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i bolagets löpande
verksamhet. Undervisningsavgifterna redovisas som en intäkt den period de avser.
Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationella
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Aktuell skatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförligt till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. 1 sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

% per år
20
20

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. 1
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Samma principer gäller för värdepapper, övriga fordringar, leverantörsskulder samt låneskulder.
Har ett finansiellt instrument på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången
ner till det lägre värdet om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Koncernuppgifter
Hagströmska Gymnasiet AB är ett helägt dotterbolag till Hagströmska Holding AB, org nr 556973-2745
med säte i Falun. Koncernredovisning för den största koncernen upprättas av Fagerberg 8, Dellby
Fond I AB, 556741-2886, Stockholm.
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (1,0%) av inköpen och 0% (11,1%)
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
Kurslitteratur
Skolpeng
Summa

2014-01-012014-12-31
624 344
93 853 139
94 477 483

2013-01-012013-12-31
2 780 660
115 269 018
118 049 678

2014-01-012014-12-31
94 477 483

2013-01-012013-12-31
116 372 511
1 677 167
118 049 678

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige
Övriga länder utanför EU
Summa

94 477 483

Hagströmska Gymnasiet AB
556755-0461
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Not 3 Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter
Erhållna statliga bidrag
Övrigt
Summa

2014-01-012014-12-31
3 283 361
1 827 440
27 500

2013-01-01201342-31
2 155 719
85 000
72 921

5 138 301

2 313 640

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

158 100
50 000

158 750

208 100

158 750

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

1 789 736
3 146 844
4 936 580

439 688
2 017 110
2 456 798

4 336 656

4 481 966

10 060 512

9 737 739

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

Not 5 Operationell leasing - leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Bokförda kostnader för lokalhyra under räkenskapsåret

Bolagets leasingkontrakt avser i huvudsak sedvanliga leasingavtal för leasing av fordon och
kontorsinventarier. Dessa löper på 36-63 månader och är av leasingtagaren uppsägningsbara.

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

Sverige

2014-01-012014-12-31
74
74

Varav män
41

2013-01-012013-12-31
95

41

95

Varav män
54
54

2014-12-31

2013-12-31

75%
100%

50%
100%

Könsfördelning i företagsledningen
Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Vt;
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

446 000
34 092 777

37 556 538

34 538 777

37 556 538

2 421 904
51 742
10 438 411

3 155 818
12 234 790

47 450 834

52 947 146

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

-270340

263 000
4 276 000

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda

Pensionskostnader övriga anställda
Pensionskostnad styrelse och VD
Sociala kostnader enligt lag och avtal

Under året har lönebidrag erhållits med 206 892 (240 375).
VD har ett avgångsvederlag på 12 månadslöner vid uppsägning.

Not 7 Bokslutsdispositioner
Överavskrivningar, förändring
Period iseringsfond, avsättning 2013
Periodiseringsfond, årets återföring

Not 8 Skaft på årets resultat
Aktuell skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för bolaget i Sverige
Skatt på ej avdragsgilla kostnader
Skatt på ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt rättelse av fel
Skatteeffekt byte av redovisningsprincip
Skatt på schablonintäkt periodiseringsfonder
Redovisad effektiv skatt
Aktuell skattesats

-7 255 000
-7 525 340

4 539 000

2014-01-01-

2013-01-01-

2014-12-31
4 539 762

2013-12-31
2 822 622

4 539 762

2 822 622

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

17 977 369
3 955 021
101 192

12 202 964
2 684 652
131 058
-100

-501 675
968 101
17 123
4 539 762

7 012
2 822 622

22,0%

22,0%
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Not 9 Nedlagda kostnader på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
FörSäljningariutrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Återförde avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

2014-12-31
1 053 076

2013-12-31

162 424
-526 117

1 053 076

689 383

1 053 076

-112 634
105 224
-105 396
-112806

-112 634
-112 634

576 577

940 442

2014-12-31

2013-12-31

8 146 715
1 138 295
-1 418 242
7 866 768

6 351 703
2 006 970
-211 958
8 146 715

-4 360 952
733 265
-1 255 726

-3 162 153
188 251
-1 387 050

-4 883 413

-4 360 952

2 983 355

3 785 763

2014-12-31

2013-12-3/

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Posten innehåller konst till ett värde av 18 750 kr som ej skrivs av.

Not 11 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Inköp
-Försäljning
Redovisat värde vid årets slut

3 000 000
3 000 000
-3 000 000
3 000 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr/ Såte
Trafiklärarutbildningen i Karlsborg AB

Antal
andelar
500

Andel
i % 1)
100

Redovisat
värde
3 000 000
3 000 000

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier.

vo/-

Hagströmska Gymnasiet AB
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31
2 379 833

Förutbetald hyra
Periodiserad undervisningsavgift
Retroaktiv Skolpeng
Övrigt

10 949 001
2 463 486

2013-12-31
2 381 840
1 457 834
5 346 000
2 632 502

15 792 320

11 818 176

2014-12-31
5 000 000
-5 000 000

2013-12-31
2 100 000
-2 100 000

Balanserat
resultat
15 132 432

Årets
resultat
9 380 342
-9 380 342

Not 13 Checkräkningskredit
Beviljad kredit
Outnyttjad del

Not 14 Eget kapital
Vid årets början
Omföring av föreg års vinst
Byte av redovisningsprincip
Rättelse av fel
Utdelning
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital
100 000

4 400 460
-2 280 342
-10 000 000
13 437 607
100 000

7 252 550

13 437 607

Under året har bolaget bytt redovisningsprincip avseeende periodisering av intäkter (4400 tkr) samt
justerat för en rättelse av fel gällande beräkning och avsättning för vissa personalkostnader (-2280 tkr).
Ingen omräkning av jämförelseåret har gjorts.

Not 15 Ackumulerade överavskrivningar
Maskiner och inventarier

2014-12-31
544 660

2013-12-31
815 000

544 660

815 000

2014-12-31

2013-12-31
390 000
975 000
1 614 000
4 276 000
7 255 000

2014-12-31
3 855 369
885 313
4 740 682

2013-12-31
3 145 591
6 724 279

Not 16 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2009
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2010
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader

9 869 870

kftv-
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Not 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2014-12-31
Ställda säkerheter
Generella säkerheter för checkräkningskredit och skulder till kreditinstitut
Säkerheter för övriga långfristiga skulder
5 000 000
Fastighetsinteckningar
Säkerheter för avsättningar till pensioner
Ansvarsförbindelser

Inga

2013-12-31

2 500 000

Inga

vt/J

Hagströmska Gymnasiet AB
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Hagström ska Gymnasiet AB
Org.nr. 556755-0461
Rapport om årsredovisningen

Rapport ana andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hagströinska
Gymnasiet AB för år 2014,

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning tör
ilagströmska Gymnasiet AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens ock verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att se
en rättvisande bild i syfte att utforrna granskningsåtgårder som år
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisiönssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningelagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden,

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stockholm den 22 juni 2015

Uttalanden

Grant Thornton Swe en AB

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Hagströrnska Gymnasiet ABs finansiella ställning
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar,
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
bal ansräkn ingen.

Registrerat revisionsbolag
of Glam kondor leSernattonel Ltd

Member

Carl-Johan Reg
Auktoriserad revisor

