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Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap och 
beteendevetenskap. 
 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och 
samhälle. 
 
Av yttrandet framgår att det finns en balans mellan antalet erbjudna elevplatser och antalet 
sökande elever för Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Uppsala 
kommun har också över tid kapacitet för sökande till Naturvetenskapsprogrammet 
 
Antalet elevplatser finns redan i tillräcklig omfattning för att täcka behovet. En ytterligare 
utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala 
kommun.  
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Handläggare Datum Diarienummer 
Holström Ingrid 2017-04-10 UBN-2017-0734 
Håkansson Katarina 
 Skolinspektionen 

Registrator 
Box 23069 
104 35 Stockholm 
 

Yttrande angående ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium 
AB om tillstånd för fristående gymnasieskola (Dnr 32-2017: 1060)     
 
Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
rubricerad ansökan och vill med anledning av detta framföra följande: 
 
Ansökan 
ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för att i Uppsala kommun bedriva utbildningar enligt nedan. Huvudmannen avser 
att starta utbildningen 2018. 
 
Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap och 
beteendevetenskap. 
 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och 
samhälle. 
 
ProCivitas Privata gymnasium planerar att erbjuda 360 utbildningsplatser för ovanstående 
sökta program vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2021/2022.  
 
Faktaunderlag 
Uppsala kommuns bedömning bygger på det faktaunderlag som redovisas i bilaga till 
yttandet, där följande punkter redovisas: 
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2017-

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

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

gymnasieskolor i kommunen den 15/2 2017. 
4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 

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

kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet.  
6. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala har samverkansavtal med.   
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Uppsala kommuns bedömning 
 
Efter att tidigare ha haft en vikande elevutveckling av sökande till gymnasieskolan i Uppsala 
har trenden vänt från 2016. Antalet 16-åringar förväntas öka med cirka 470 elever från 2017 
till 2022.  
 
De tidigare årens minskning av antalet elever i kombination med ökningen av antalet 
fristående gymnasieskolor har medfört ekonomiska problem för den kommunala 
gymnasieskolan, ett problem som till viss del fortfarande kvarstår. De kommunala 
gymnasieskolorna har successivt minskat utbudet de senaste åren men det är även 
fortsättningsvis en utmaning att få en ekonomi i balans.  
 
Av faktaunderlaget framgår att det finns en balans mellan antalet erbjudna elevplatser och 
antalet sökande elever för Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Uppsala 
kommun har också över tid kapacitet för sökande till Naturvetenskapsprogrammet. En 
ytterligare utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för 
Uppsala kommun.  
 
 
 
 
Utbildningsnämnden 
 
 
Caroline Hoffstedt   
Ordförande   
   Solweig Wiktorsson 
   Nämndsekreterare  
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Bilaga 
 

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

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

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



4 (9) 
 

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

 
Efter skolans namn anges K för kommunal skola och F för fristående skola 
 
Ekonomiprogrammet 
 
Celsiusskolan (K), ekonomi samt juridik 
 
Lundellska skolan (K), ekonomi samt juridik 
 
Jensen gymnasium (F), ekonomi samt juridik 
 
Kunskapsgymnasiet (F), ekonomi samt juridik 
 
Livets Ords kristna gymnasium (F), ekonomi 
 
Thoren Business School (F), ekonomi samt juridik 
 
Det totala antalet erbjudna platser till Ekonomiprogrammet inför läsåret 2017/2018 är 377. 
Antalet förstahandssökande till Ekonomiprogrammet har ökat under åren 2015-2017 till 
gymnasieskolorna i Uppsala enligt nedanstående tabell. 
 
 2015 2016 2017 
Antalet 
förstahandssökande 
elever den 15/2 

291 344 367 

 
 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
 

Celsiusskolan (K), medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap 

Fyrisskolan (K), beteendevetenskap 

Katedralskolan (K). beteendevetenskap samt samhällsvetenskap 

Linnégymnasiet (K), beteendevetenskap samt samhällsvetenskap 

Lundellska skolan (K), beteendevetenskap samt samhällsvetenskap 

Rosendalsgymnasiet (K), samhällsvetenskap 

Grillska gymnasiet (F), beteendevetenskap samt medier, information och kommunikation 
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Internationella gymnasiet, (F) samhällsvetenskap 

IT-gymnasiet (F), medier, information och kommunikation 

Jensen gymnasium (F), beteendevetenskap 

Kunskapsgymnasiet (F), beteendevetenskap samt samhällsvetenskap 

Livets Ords kristna gymnasium (F), samhällsvetenskap 

Magelungens gymnasium (F), samhällsvetenskap 

Thoren Business School (F), beteendevetenskap samt medier, information och 
kommunikation 

Det totala antalet erbjudna platser till Samhällsvetenskapsprogrammet inför läsåret 2017/2018 
är 724.  
Antalet förstahandssökande till Samhällsvetenskapsprogrammet har ökat under åren 2015-
2017 till gymnasieskolorna i Uppsala enligt nedanstående tabell. 
 
 2015 2016 2017 
Antalet 
förstahandssökande 
elever den 15/2 

563 608 618 

 
Naturvetenskapsprogrammet 

Celsiusskolan (K), naturvetenskap 

Fyrisskolan (K), naturvetenskap 

Katedralskolan (K), naturvetenskap 

Linnéskolan (K), naturvetenskap och samhälle 

Lundellska skolan (K), naturvetenskap samt naturvetetenskap och samhälle 

Rosendalsgymnasiet (K), naturvetenskap 

IT-gymnasiet (F), naturvetenskap 

Jensen gymnasium (F), naturvetenskap 

Kunskapsgymnasiet (F), naturvetenskap samt naturvetetenskap och samhälle 

Livets Ords kristna gymnasium (F), naturvetenskap 
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Det totala antalet erbjudna platser till Naturvetenskapsprogrammet inför läsåret 2017/2018 är 
576. 
Antalet förstahandssökande till Naturvetenskapsprogrammet har ökat under åren 2015-2017 
till gymnasieskolorna i Uppsala enligt nedanstående tabell. 
 
 2015 2016 2017 
Antalet 
förstahandssökande 
elever den 15/2 

493 509 638 

 
 
 

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

 
 
Den 22/3 2017 finns det 6 608 elever på de kommunala gymnasieskolorna och 1 549 elever 
på de fristående gymnasieskolorna i Uppsala. 
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4. Uppgift om vilka program och inriktningar årskurs 1 kommunen avser att erbjuda 

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

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

 
Följande beräkningar bygger på ekonomiskt utfall 2016. 
 
Ekonomiprogrammet 32 elever   
 
Samhällsvetenskapsprogrammet 32 elever 
 
Naturvetenskapsprogrammet  32 elever  
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6. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala har samverkansavtal med.   
 
Uppsala kommun har samverkansavtal omfattande samtliga nationella program med Tierps 
kommun, Östhammars kommun, Heby kommun, Älvkarleby kommun, Norrtälje kommun 
och Knivsta kommun samt samverkansavtal omfattande ett begränsat antal nationella program 
med Enköpings kommun. Eleverna från samverkansområdet finns med i sammanställningen 
över antalet sökande den 15/2 2017. 
 
 



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

gymnasieskola
 

 

Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag. 
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till friskolor@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2018

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uppsala kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
ProCivitas Privata Gymnasium AB

Organisationsnummer/personnummer
556615‐7102

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) ProCivitas Privata Gymnasium AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556615‐7102

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan 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.
 

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. 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, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 



1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Paul Gertsson

E‐postadress paul.gertsson@AcadeMedia.se

Telefon arbetet 0730318187

Mobil 0730318187

Utdelningsadress till sökanden Box 213

Postnummer 10124

Ort Stockholm

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.

 
 

 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Ekonomi

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 30 30

Läsår 2 30 30 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet

30 30 30 90

Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Juridik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 30 30

Läsår 2 30 30 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet

30 30 30 90

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Samhällsvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 15

Läsår 2 15 15 30

Läsår 3 15 15 15 45

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                



Inriktning Beteendevetenskap             

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 15

Läsår 2 15 15 30

Läsår 3 15 15 15 45

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0
Läsår 2 15 15

Läsår 3 15 15 30

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0
Läsår 2 15 15

Läsår 3 15 15 30

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

120 120 120 360

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2021

 

   
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐  hur intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden
‐  hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade
‐  vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
   intresseundersökningen
‐  att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
   fristående skola
‐  när intresseundersökningen genomfördes
‐  vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐  resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per program och inriktning
 
 

Teknisk beskrivning av hur intresseundersökningen genomförts. Separat bilaga 

Lägg till bilaga

 
 

 

3. Ekonomi



3.1 Sökandens budget
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
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.

Likviditets‐ och resultatbudget bifogas i bilaga. Moderbolaget AcadeMedia Support AB garanterar 
finansiering och täckning av eventuella underskott. Se bif intyg under punkt 3.4 nedan.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns.
 
Om sökanden 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.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Uppsala kommuns prislista 2017

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
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
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar är att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Intyg om ägartillskott bifogas

Lägg till bilaga

 



3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad 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.
 

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Gällande ev. lokalanpassningar planeras att detta ska utföras av hyresvärden och att kostnaden läggs på 
hyran. Möbler och övrig utrustning kommer att läggas i balansräkningen och skrivas av under 5 år (se 
avskrivningar) och finansieras med egna medel. Under året före start beräknas projekteringskostnaderna till 
ca 400 000:‐ avseende elev‐ och personalrekrytering samt projektledning och ingår i huvudmannens 
ordinarie utvecklingsbudget. 

 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

    Kommunalt bidrag
gymnasieskola

0

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning     Skolledning 0

    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 0

        Övrig personal 0

    Administration     Administration 0

    Rekrytering     Rekrytering 0

          Fortbildning 0

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 0

    Speciallokaler     Speciallokaler 0

    Möbler     Möbler 0

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

0



    Datorer     Datorer 0

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering     Info och annonsering 0

        Elevhälsa 0

        Skolmåltider 0

    Försäkringar     Försäkringar 0

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

0

        APL‐handledning 0

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola

Övriga intäkter

Summa intäkter 0 0 0

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning

    Lärare gymnasieskola

    Övrig personal

    Administration

    Rekrytering

    Fortbildning

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad

    Kostnader för speciallokaler

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

Övrigt      

    Info och annonsering

    Elevhälsa

    Skolmåltider

    Försäkringar

    Studie‐ och yrkesvägledning

    APL‐handledning

    Övriga kostnader

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler

    Datorer

    Telefon, kopiator mm

Summa kostnader 0 0 0

Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 

 

3.9 Resultatbudgeten



Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl 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.

 
 

 

4. Lokaler
 
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Redogör för skolenhetens planerade lokaler. Ange, om möjligt, i vilken stadsdel/kommundel skolenheten
planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten.
Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Se bilaga: Letter of intent ProCivitas Uppsala

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt. 

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning av undervisningen som ska bedrivas där.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.

Idrott och hälsa
Lokal för Idrott och hälsa kommer att hyras av kommunen och/eller privata anläggningar.

Naturvetenskapliga ämnen
Laborationssal för naturvetenskapliga ämnen kommer att finnas på skolan

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

 

4.3 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 ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.

Skolbibliotek kommer att finnas inom skolans lokaler. 
ProCivitas kommer att bygga upp skolbiblioteket utifrån gällande krav i Skollagen 2 kap. 36§ samt utifrån 
Skolinspektionens promemoria om skolbibliotek. 

Skolbiblioteket på ProCivitas ska vara en: ”Gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs 
till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande”. 

Tillgänglighet: 
Eftersom skolbiblioteket skall genomsyra hela skolans verksamhet kommer det vara tillgängligt under hela 
skoldagen samt vara organiserat för att möta våra elevers olika behov och förutsättningar. 

Utvärdering: 
Det bästa instrumentet för att kvalitetsutveckla biblioteksverksamheten så att vi förstår dess betydelse för 
elevernas lärande och resultat är genom utvärdering. Därför kommer bibliotekets verksamhet att utvärderas 
två gånger per år, en gång per termin. I utvärderingen svarar eleverna på frågor rörande bibliotekets 
tillgänglighet och innehåll samt om biblioteket är ett verktyg för deras lärande.

Medier: 
Biblioteket syftar till att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt bidra till deras 
språkinlärning. Eleverna har tillgång till skönlitteratur, tidskrifter samt facklitteratur knutna till 
ämnesplanerna. Vi kommer att ha elever från andra länder och kulturer och tillgodoser deras eventuella 
behov av litteratur av mer lättläst karaktär. Vid behov och önskemål köps ytterligare litteratur skriven på olika 



elevens modersmål in.

Biblioteket ska utrustas med datorer med tillgång till bl.a. NE.se. Dessutom har skolans förstaårselever tillgång 
till en egen dator och även i denna tillgång till bland annat NE.se. Skolan har kommit långt vad gäller 21st 
Century Skills och ser därför datorn som en naturlig del i undervisningen.
Skolbiblioteket kommer att innehålla litteratur som är knuten till skolans läroplan och kursplaner.
 

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 
  

5.1 Rektor
 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.
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

15 10 20 15 24 20 26 21
 
Antal elever per lärare, läsår 1 9
Antal elever per lärare, läsår 2 16
Antal elever per lärare, läsår 3 17
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 17

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna kommer organiseras i arbetslag utifrån program

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Rektor
Administratör
SYV
Skolsköterska
Kurator
Specialpedagog
Skolläkare
Skolpsykolog

 
 

 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll



‐ vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan.

Övergripande målsättning för skolans elevhälsa
Målet för skolans elevhälsa är att på olika sätt arbeta för att alla elever ges tillräckligt goda förutsättningar 
för kunskapsinlärning och personlig utveckling. Vid behov skall elevhälsan, tillsammans med elever, föräldrar 
och pedagoger samarbeta, upprätta och genomföra åtgärdsprogram. 

Elevhälsa ‐ hela skolans angelägenhet
Elevhälsan har en central och samordnande roll för skolans elevhälsoarbete. Klasscoach har huvudansvaret 
för sin elevgrupp och Elevhälsoteamet har till uppgift att komplettera och ge lärarna stöd med kunskaper som 
är nödvändiga i arbetet med elever som har olika svårigheter i skolan men även i det hälsofrämjande arbetet. 
All personal i skolan samarbetar med eleven i fokus. 

Elevhälsoteamet
I elevhälsoteamet ingår rektor, studie‐ och yrkesvägledare och från elevhälsan ingår kurator, skolsköterska, 
skolläkare och specialpedagog. Elevhälsoteamet sammanträder kontinuerligt.

Arbetsgång
Elever, föräldrar och personal som känner oro, har frågor eller vill diskutera elevens studiesituation vänder sig 
i första hand till elevens klasscoach som har helhetsbilden gällande elevens situation. I akuta fall kontaktas 
direkt någon i elevhälsoteamet. Klasscoach presenterar ärendet på elevhälsoteamets möte, som beslutar om 
fortsatta åtgärder.

Åtgärdsprogram
Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram i samråd med elev, föräldrar, mentor och elevhälsopersonal. 
Åtgärdsprogram genomförs under en fastställd tid och utvärderas av berörda. rektor beslutar om 
åtgärdsprogram.

Samlevnadsundervisning, likabehandlingsplan och antidrogverksamhet
Elevhälsan har ambition att i samarbete med pedagogerna utveckla arbetsmetoder gällande 
samlevnadsundervisning, antimobbningsarbete och antidroginsatser.

Rutiner vid allvarliga incidenter
Alla händelser av allvarlig art (hot, skadegörelse, våld, vapeninnehav m m) skall omedelbart anmälas till 
skolledning som i samråd med elevhälsoteamet bedömer om händelsen skall polisanmälas. Föräldrar till 
omyndiga elever kontaktas innan polisanmälan görs. Krisgruppen sammankallas av rektor vid behov. 
Omhändertagande av såväl offer som förövare sker omgående och följs upp kontinuerligt i samråd med 
elevhälsoteamet.

Elevhälsokonferenser
Innan elev och eventuellt vårdnadshavare kommer till elevvårdskonferens ska en förberedande 
elevvårdskonferens hållas med rektor, klasscoach och representant från elevhälsoteamet.
Detta för att lägga upp en struktur runt mötet vad gäller syfte, samtalsledare, om man ska ha någon speciell 
strategi samt om det är något övrigt man bör tänka över i förväg.

I första hand ansvarar klasscoach för kallelse, genomförande och dokumentation av elevhälsokonferenser 
och förberedande elevhälsokonferenser. 

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.

Skolan kommer att anställa studie‐ och yrkesvägledare.
Information kommer att ges klassvis, i storsamlingar och individuellt, samt genom besök på utbildnings‐ och 
arbetslivsmässor. Mottagning för individuella samtal ingår i planen. Studie‐ och yrkesvägledaren ger eleverna 
vägledning och råd om hur deras val av kurser påverkar deras framtida möjligheter på högskolan och 
arbetsmarknaden. Dessutom har studie‐ och yrkesvägledaren en viktig roll i utredningar och åtgärdsplaner för 
elever i behov av särskilt stöd.

 
 

 

7. Elevens utveckling mot målen
 
 

7.1 Särskilt stöd
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
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur  elevhälsan ska involveras i arbetet



‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av programmet.

Vid utbildningens start genomförs en introduktionsperiod, som bland annat syftar till att ge eleverna 
information om utbildningen och skolans rutiner samt utbildning i studieteknik. 

Den betygssättande läraren skall under kursens gång ge eleverna kontinuerlig muntlig och skriftlig 
information om deras kunskapsutveckling i form av återkoppling på de uppgifter, övningar prov och andra 
aktiviteter som ingår i kursen. Informationen ska i lämplig form dokumenteras på skolans webbaserade 
utbildningsplattform (Schoolsoft). Där finns den tillgänglig för elev, vårdnadshavare och klasscoach och skall 
tydligt relatera till kursmålen och kraven för betygsstegen. Under utbildningstiden har varje elev stöd av en 
klasscoach. (klassföreståndare)

Eleverna har utvecklingssamtal med sin klasscoach minst en gång per termin, till vilket även vårdnadshavare 
bjuds in. Eleverna har möjlighet att träffa sin klasscoach minst en gång per vecka, antingen enskilt eller i 
grupp. Ett syfte med klasscoacherna är att ge eleverna kontinuerlig återkoppling rörande deras 
studiesituation, men också att utveckla deras förmåga planera, genomföra och utvärdera sina studier 
självständigt. 
Klasscoachen har ansvar för att följa upp elevens skolsituation, närvaro och studieresultat och för att 
tillsammans med elevhälsa och rektor identifiera, utreda, stödja och följa upp elever i behov av särskilt stöd.
Eleven kommer att ha tillgång till sin individuella studieplan samt till dokumentation av utvecklingssamtalen 
via skolans webbaserade utbildningsplattform.

Läraren anpassar undervisningen utifrån gruppen och den enskilda elevens förutsättningar och behov.
Bärbara datorer för eleverna skapar goda förutsättningar för flexibilitet och individanpassning.

Skolan strävar efter att erbjuda ett varierade arbetssätt och en pedagogisk grundsyn som tar sin 
utgångspunkt i varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Trygghet och studiero gynnas av att det finns en hög grad av vuxennärvaro på skolan.
Skolan anordnar extra undervisning/handledning i ämnen där behov finns.

Åtgärdsprogram syftar till att ge elever, som är i behov av särskilt stöd, d v s stöd som inte kan ges inom 
ramen för den ordinarie undervisningen eller skolans generella stödinsatser, förutsättningar att nå 
utbildningens mål genom att kompensera för deras svårigheter.
Åtgärdsprogrammen och deras effekter utvärderas under rektors ledning.

Elevhälsan bidrar med sina kompetenser både vid utredningen av elevens stödbehov samt utformning och 
genomförande av stödåtgärderna.

Skolan informerar elever och vårdnadshavare om rätten till särskilt stöd, hur rutinen kring åtgärdsprogram 
fungerar, rätten att överklaga beslut samt hur det går till att överklaga.

Modell över arbetsgången vid upprättande av stödinsatser ligger som bilaga till denna ansökan.

 
 

8. Kvalitet och inflytande
 

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
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.

Inom ProCivitas arbetar vi enligt nationella rekommendationer och riktlinjer för kvalitetsarbete. Årligen 
upprättas en kvalitetsrapport samt arbetsplan där man redovisar verksamhet och resultat under det gångna 
året samt strategier och målsättningar för nästkommande läsår. Detta i enlighet med Skollagen 2010:800 4 
Kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningen.” Dessa dokument fungerar som redskap för skolledningens planering, 
genomförande och uppföljning av verksamheten.

Vårt utvecklingsarbete sker systematiskt utifrån en helhetssyn på vad som är relevant att utveckla och stärka 
för just oss – beroende på vår vision och inriktning, vår värdegrund, våra målsättningar kopplat till kvalitet, 
tillväxt och ekonomi samt vår övertygelse om vilka vi vill vara och hur vi vill framstå.

Huvudmannen: 
Ger riktlinjer för kvalitetsarbetet utifrån kvalitetsmåtten:
• Funktionell kvalitet
• Upplevd kvalitet
• Ändamålsenlig kvalitet

Rektor:
• tillser att kvalitetsrapport skapas  utifrån kvalitetsmåtten. 
• inkluderar analys av föregående års målsättningar och resultat.
• inkluderar målsättningar för kommande års arbete.
Rektor ansvarar för att upprätta arbetsplan utifrån analys av föregående års kvalitetsrapport samt att 
varsegöra personalen om utfallet i föregående års rapport.



Personal på enheten:
• ger input till Kvalitetsrapporten utifrån sina områden. 
• bidrar till resultatinsamling.
• är aktivt deltagande i utformningen av arbetsplanen.

Elever:
• ges möjlighet att genom enkäter och intervjuer bidra med input till kvalitetsrapporten. Elevinflytande och 
elevdemokrati;
• Enligt Skollagens portalparagraf 1 kap 2 § skall verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. ProCivitas Elevkår har tillsammans med SECO (Sveriges Elevråds 
Centralorganisation) tagit fram riktlinjerna för hur demokratiarbetet på ProCivitas ska fungera. Dessa riktlinjer 
är baserade på 2 kap. regeringsformens ‐ grundläggande fri‐ och rättigheter samt 5 kap 2§ skollagen.
• Elevkåren väljs av skolans elever i enlighet med stadgarna för Elevkårens demokratiuppdrag. Rektor har 
sedan i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 5‐1 O§ gymnasieförordningen samråd med Elevkåren. 
• I enlighet med 2 kap. regeringsformen bildar eleverna sedan olika utskott, både av seriös karaktär t ex 
Skol‐IF, miljöutskott, trygghetsutskott medan andra utskott har mer nöjeskaraktär såsom Festutskottet eller 
Spexutskottet.
• Med de "seriösa" utskotten till vilka Elevkåren delegerar vissa frågor har skolledningen återkommande 
möten, dessa utskott har också vanligtvis utarbetat stadgar för sitt uppdrag. Elevkåren samlar regelbundet till 
stormöten för att informera intresserade elever om demokratiarbetet och de olika utskottens uppgift och syft…
• Vidare hålls "klassråd" under ledning av en klasscoach samt återkommande möten mellan rektor och 
Elevkåren.
• ProCivitas genomför anonyma elevutvärderingar en gång per termin där skolan utvärderar hela 
verksamheten.
• Dessa utvärderingar återfinnas till viss del i skolans kvalitetsredovisning vilket i sin tur skapar en grund 
för verksamhetsplanen.
• Elevutvärderingarna är ett verktyg i skolans ständiga förbättringsarbete vilket till stor del bygger på 
elevinflytande.
• Vid kursstart skall kurs planeras tillsammans med elever samt former av examination bestämmas. Vid 
kursstart samt fortlöpande informeras även om när kurs ska vara avslutad samt när betyget sätts på kursen.

 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Rutiner för klagomål
I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt. Detta är en 
del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen 4 kap åläggs varje huvudman att kontinuerlig 
planera och följa upp.  Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten skall huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.   
 
Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Om elev eller 
vårdnadshavare har klagomål eller synpunkter så kan de direkt framföras till skolan eller den det berör.

Tillgänglighet och information kring rutinerna för klagomålshantering:
1)     Skolan informerar elever och vårdnadshavare om rutinerna vid läsårsstart samt vid föräldramöte.
2)     Rutiner för klagomålshantering ska finnas tillgängliga för elever och vårdnadshavare på skolans 
intranätsystem (SchoolSoft).
3)     Rektor ansvarar för information om att rutiner om klagomålshantering finns samt att dessa är 
tillgängliga via Schoolsoft.

Tillvägagångssätt om elev eller vårdnadshavare har klagomål mot utbildningen
Rektor ansvarar för hantering av klagomål och att all kontakt gällande klagomål dokumenteras.
1)     a) Ta kontakt med din/son eller dotters klasscoach. Klasscoach ansvarar för att informationen 
dokumenteras på avsedd klagomålshanteringsmall och vidarebefordras till rektor.
b) Eller använd Mall för Klagomål som finns på Schoolsoft. Klagomålet ställs härefter till skolans rektor.
2)     Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till.
3)     Rektor eller den rektor utser ger nödvändig återkoppling till elev/målsman samt att detta dokumenteras.
4)     Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med klagomålshanteringen ska rektor 
tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur klagomålet ska hanteras.

 

8.3 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.

Enligt Skollagens portalparagraf 1 kap 2 § skall verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar.

Skolans mål:
‐ delaktighet och inflytande över undervisningens planering och genomförande.
‐ rätt och möjlighet att vara med och påverka skolans verksamhet och utveckling.
‐ stöd att ta personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Eleverna har inflytande över verksamheten på följande sätt:
* Genom att undervisningen planeras och följs upp tillsammans med undervisande lärare.
* Genom klassråd.
* Genom elevrepresentanter i elevplenum.
* Genom regelbundna, individuella och anonyma enkäter
* Genom elevkår och andra råd, som elever kan ta initiativ till.



Eleverna beslutar själva om och hur de vill organisera sig, exempelvis i form av ett elevråd eller en elevkår, och 
får stöd av skolan för att göra detta. Eleverna deltar i framtagandet av skolans ordningsregler och 
handlingsplaner för arbetet med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, exempelvis i form av kartläggning 
av nuläge och formulering av mål och metoder.

ProCivitas Elevkår har tillsammans med SECO (Sveriges Elevråds Centralorganisation) tagit fram riktlinjerna 
för hur demokratiarbetet på ProCivitas ska fungera. Dessa riktlinjer är baserade på 2 kap. regeringsformens ‐ 
grundläggande fri‐ och rättigheter samt 5 kap 2§ skollagen.
Elevkåren väljs av skolans elever i enlighet med stadgarna för Elevkårens demokratiuppdrag. Rektor har 
sedan i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 5‐1 § gymnasieförordningen samråd med Elevkåren.
I enlighet med 2 kap. regeringsformen bildar eleverna sedan olika utskott, både av "seriös" karaktär t ex Skol‐
IF, miljöutskott, trygghetsutskott medan andra utskott har mer nöjeskaraktär såsom Festutskottet eller 
Spexutskottet.
Med de "seriösa" utskotten till vilka Elevkåren delegerar vissa frågor har skolledningen återkommande möten, 
dessa utskott har också vanligtvis utarbetat stadgar för sitt uppdrag. Elevkåren samlar regelbundet till 
stormöten för att informera intresserade elever om demokratiarbetet och de olika utskottens uppgift och syfte.

ProCivitas genomför anonyma elevutvärderingar en gång per termin där skolans verksamhet utvärderas. 
Dessa utvärderingar återfinnas till viss del i skolans kvalitetsredovisning vilket i sin tur skapar en grund för 
verksamhetsplanen. 
Elevutvärderingarna är ett verktyg i skolans ständiga förbättringsarbete vilket till stor del bygger på 
elevinflytande.

Vid kursstart skall kurs planeras tillsammans med elever samt former av examination bestämmas. Vid 
kursstart samt fortlöpande informeras även om när kurs ska vara avslutad samt när betyget sätts på kursen.

 
 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 

9.1 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
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande
behandling.
 

ProCivitas verksamhet bygger på jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. Alla 
människors lika värde erkänns och vi verkar mot rasism och främlingsfientlighet.
Vår målsättning är att bedriva vår verksamhet i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån 
sina personliga förutsättningar oberoende av kön, etnisk eller social bakgrund, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 
Vi arbetar med att stärka elevers självförtroende. Vi tror på att elever som har stark självkänsla får en ökad 
acceptans gentemot sin omgivning. 
Inkludering är centralt i vårt arbete. Genom att regelbundet diskutera detta under och emellan undervisningen 
så verkar vi för att förebygga exkludering. 
Vårt mål är att varje dag möta varandra med hänsyn och respekt. 

Vid upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling på skolenheten gäller följande:
• Eleverna är delaktiga i att upprätta, följa upp och revidera handlingsplanen årligen genom klassråd och 
elevplenum
• Eleverna uppmuntras att ha synpunkter
• Visioner och mål sätts upp
• Uppföljning av förra årets åtgärder sker
• Kartläggning och nulägesanalys genomförs
• Mätbara och tidsbestämda mål sätts upp
• Planering av genomförandet av åtgärder
• Resurser för att genomföra åtgärderna tillsätts
• Ansvarsfördelning skapas
• Planering av uppföljning och utvärdering av åtgärderna
• Årlig revision
• Rutin upprättas för hur planen kommuniceras till personal, elever och vårdnadshavare
• Rutin för akuta åtgärder upprättas

Skolan tar också ansvar för det förebyggande arbetet mot kränkande behandling genom att:
• Bemöta elever med respekt för deras integritet och egenvärde
• Låta skolans värdegrund genomsyra all undervisning och alla av skolan organiserade aktiviteter.
• Från första dagen och därefter regelbundet genomföra aktiviteter som stärker gemenskapen klasserna
• Arrangera kulturella och idrottsliga arrangemang för hela skolan
• Anordna gemensamma ceremonier i samband med högtider och avslutningar
• Genomföra temadagar kring jämställdhet och mänskliga rättigheter
• Samverka med elevernas vårdnadshavare kring diskriminering och kränkande behandling

Rektor ansvarar för att anmälan om förekomst av diskriminering eller kränkande behandling utreds 
skyndsamt i samråd med elevvården och berörda lärare, elever och vårdnadshavare. Om förekomst av 
diskriminering eller kränkande behandling konstateras bland eleverna ansvarar rektor för att vidta åtgärder 
för att förhindra kränkande behandling i framtiden, samt att säkerställa att berörda elever får adekvat stöd 
av elevhälsan. Åtgärder ska vidtas i enlighet med föreskrifterna i Skollagen och kan ytterst innebära anmälan 
till socialtjänsten, avstängning och/eller polisanmälan.



 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

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.

Inom ProCivitas har vi tydliga rutiner för hur vi ska hantera ärenden som uppstår, vårt främjande arbete till 
trots:

STEG 1 Anmäla
Enligt Skollagen (2010:800) ska lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till rektorn, som i sin tur 
ska anmäla vidare till huvudmannen. All personal och alla elever på ProCivitas ska känna till att om de själva 
eller någon annan utsätts för kränkande behandling så ska detta anmälas till rektor. Anmälan sker 
skyndsamt till rektor, lärare eller annan personal muntligen, via epost eller via formulär. Rektor tar med sig 
ärendet skyndsamt till elevhälsoteamet.

STEG 2 Utreda
En utredning som allsidigt belyser vad som hänt och som omfattar både den eller de som kan ha utfört 
kränkningen och den eller de som blivit utsatta ska skyndsamt göras. Utredningen ska innehålla en analys av 
orsakerna till det inträffade och ge tillräcklig information för en bedömning av vilka åtgärder som måste 
vidtas för att trakasserier eller kränkningar inte ska inträffa igen.

På ProCivitas utförs denna utredning av personal inom elevhälsoteamet. Utredningen ska leda fram till 
åtgärder som riktas mot både den/de som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. 

Rutiner för utredning vid kränkande behandling 
1) Enskilda samtal med inblandade. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får förekomma samt 
följderna om beteendet fortsätter.

2) Berörd klasscoach och rektor informeras. (Rektor anmäler till huvudmannen som ansvarar för att utredning 
påbörjas, samt informerar skolans elevhälsa.)

3) Inblandade elevers vårdnadshavare (omyndig elev) kontaktas av klasscoach.

4) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig trygg i skolan.

5) Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans EHT‐team. Handlingsplan upprättas som kan 
omfatta exempelvis ‐ delade rasttider för olika elever/elevgrupper‐ ökad personaltäthet vid raster, förflyttning 
mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt elev känner sig otrygg. Täta uppföljningar med utsatt elev för att 
försäkra oss om att åtgärderna har önskad effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.

6) Om problemet fortfarande kvarstår utdelas en skriftlig varning till utsättande elev/er där vidare åtgärder 
kan vara exempelvis‐ tillfällig omplacering i skolenheten‐ tillfällig förflyttning till annan skolenhet‐ tillfällig 
avstängning ‐ socialtjänsten kan behöva kontaktas (gäller omyndig elev).

7) Även polisanmälan kan bli aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är befogat. Under hela 
utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder. Vårdnadshavare (omyndig elev) 
informeras om alla åtgärder. Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
1)Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning påbörjas samma dag. Rektor 
informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare (omyndig elev) samma dag.

2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får förekomma samt 
följderna om beteendet fortsätter.

3) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. AcadeMedias HR‐avdelning kan behöva kopplas in.

Rutiner för att utreda och åtgärda rektor kränker. 
Ärendet anmäls till huvudman som ansvarar för att utredning påbörjas omgående.

STEG 3 Dokumentera
Utredningen ska dokumenteras och visa vad som hänt och vilka åtgärder skolan ska vidta och varför 
åtgärderna valts. Den samlade dokumentationen ska ge en bild av hur det ser ut i fråga om kränkningar och 
trakasserier på hela skolan för att sedan kunna användas i förebyggande syfte.

På ProCivitas ansvarar Elevhälsoteamet för dokumentationen. Elevhälsoteamet ska tillsammans vara 
införstådda med den lagstiftning som gäller vid tystnadsplikt samt sekretessbestämmelser. Information om 
kränkningar och trakasserier samt dokumentationen ska tillföras verksamhetschef, d.v.s. huvudman.

STEG 4 Åtgärda
De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. 
Det måste följas upp att åtgärderna haft önskad effekt. 

På ProCivitas arbetar vi med: 

• återkommande samtal med elever och vårdnadshavare ‐ utifrån behov och med personal som har 
kompetens för uppgiften
• ökade observationer vid vissa tillfällen, i klassrum, korridor och matsal
• eventuell omorganisation i och av grupper samt insatser i grup‐per/klasser
• hjälp av skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

STEG 5 Uppföljning
Rektor ska under lång tid härefter försäkra sig att det ovälkomna beteendet har upphört. Fortsätter 



problemen ska ärendet utredas på nytt. 

På ProCivitas följs ärenden med kränkande behandling upp vid EHT‐möten för att utvärdera insatta åtgärder 
och för att försäkra oss om att ovälkomna beteenden upphört.                                                                                  

På huvudmannanivå är verksamhetschefen ytterst ansvarig för hela processen kring ärenden rörande 
kränkande behandling. Information om handläggning och åtgärder delges skriftligen. Verksamhetschefen 
följer upp ärendet inom en vecka. Återkoppling sker till anmälaren.

Ytterligare åtgärder
Elev som är utsatt för kränkande behandling eller mobbning och inte får tillräcklig hjälp från skolan, eller 
förälder, kan anmäla skolan till Barn‐ och elev‐ombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Barn‐ och elevombudet 
utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. BEO tel 
08 586 080 00. När det är fråga om diskriminering eller trakasserier kan ärendet anmälas till 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) tel 08 120 20 700.

 

9.3 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.

Skolans värdegrundsarbete utgår ifrån Skollagen, Läroplanen, Diskrimineringslagen samt FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna.
Arbetet med skolans värdegrund har två sidor. Den ena handlar om skolans organisation, arbetssätt, kultur 
och förhållningssätt i den vardagliga verksamheten, som ska präglas av demokratiska arbetsformer och 
respekt för varje individs unika särart och lika värde. Denna aspekt av värdegrundsarbetet bygger på att 
läroplanen och huvudmannens och skolans policys är väl förankrade hos alla i personalen och sätts i 
samband med skolans organisation, arbetssätt, kultur och förhållningssätt i den dagliga verksamheten. Hit 
hör också skolans strukturerade arbete med ordningsregler, likabehandlingsplan och olika former för 
elevinflytande. Enligt huvudmannens uppfattning bygger värdegrunden på ett välfungerande socialt 
sammanhang, där alla elever känner tillhörighet, samhörighet och delaktighet. En sådan kultur skapas av 
lärarna, personalen och eleverna tillsammans i ett sammanhang där de vuxna är goda förebilder och goda 
ledare, och där eleverna har möjlighet får tillfällen till gemensamma aktiviteter både inom och utom 
undervisningen. Här spelar elevkår, idrottsförening och andra sammanslutningar bland eleverna en viktig roll, 
liksom kick‐offer, avslutningar, idrottsdagar och festligheter. På så sätt har sociala, kulturella och idrottsliga 
aktiviteter en grundläggande betydelse i värdegrundsarbetet likväl som i det förebyggande arbetet för 
likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling.

Den andra sidan av är de aktiviteter som genomförs specifikt för att belysa frågor som berör demokrati, 
mänskliga rättigheter, likabehandling, jämställdhet och sex och samlevnad. Förutom sådana aktiviteter som 
genomförs av enskilda klasser, på initiativ av lärare och/eller elever, inom eller utom ramen för den ordinarie 
undervisningen, genomförs gemensamma aktiviteter i skolans regi som syftar till att uppmärksamma, belysa, 
diskutera och befästa värderingar kopplade till läroplanens mål i dessa avseenden. Skolan är fri att planera 
och utforma dessa aktiviteter, och kan med fördel koppla dem till aktuella händelser på skolan, i samhället 
eller världen. Den kan handla om föreläsningar, besök av ideella organisationer, temadagar/‐veckor, 
insamlingskampanjer, utställningar, workshops och liknande, där allaelever på skolan engageras tillsammans 
med personalen.

 
 

 

10. Gymnasieskola
 
 

10.1 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.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet



‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.

Undervisningens organisation
Lärarna schemaläggs för klassvis undervisning i de kurser de är behöriga att undervisa och sätta betyg i.
Varje elev har en klasscoach, som följer elevernas kunskapsutveckling utifrån den individuella studieplanen 
under studietiden, och följer upp varje elev med hänsyn till hans/hennes skolsituation. I normalfallet har varje 
klass en eller två klasscoacher.
Lärarna delas in i arbetslag baserat på de program som skolan erbjuder.

Arbetsformer
Val av pedagogik och metodik är något som elever och lärare bestämmer tillsammans. Det är viktigt att elever 
och lärare känner en frihet att välja metoder och arbetsformer utifrån sina särskilda förutsättningar och 
erfarenheter. Huvudmannen uppmuntrar och stödjer pedagogisk variation, och följer upp kravet på att 
undervisningen skall anpassas efter elevernas varierande individuella förutsättningar och behov.
Undervisningen skall till både form och innehåll utgå ifrån elevernas förutsättningar i form av bakgrund, 
erfarenheter, intressen och individuella lärstilar, gruppens inre dynamik och den specifika situationen. Olika 
lärare och elevgrupper blir framgångsrika på olika sätt, och både pedagogiken och metodiken måste formas i 
ett samspel mellan lärare, grupp och enskilda elever.
Undervisningen kommer därför att bestå av en blandning av olika arbetssätt inom ramen för garanterad 
undervisningstid, exempelvis:
1. Studiepass, lärarledd lektionstid
2. Föreläsningar
3. Seminarier och workshops
4. Grupparbeten
5. Praktikfall
6. Temaarbeten
7. Projekt

Utöver garanterad undervisningstid:
1. Eget arbete, enskilt eller i grupp
2. Studiestugor med handledning
3. Extra lärarledd undervisningstid
4. Handledning inför prövning

 

10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 

10.3 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.
 
 

 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.

 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.

 

10.4 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.

 
 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

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

 



11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Infoga program

 
 

11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

 

11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

 

11.6 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.

 

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

Lägg till bilaga

 
 

12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 
 

12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 































































Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag förskoleklass 6 999 Kommunalt bidrag - Gymn. 6 999 16 826 27 044

Lån 1) Övriga intäkter

Ägartillskott 2) Summa intäkter 6 999 16 826 27 044

Finansiering med egna medel 3)

Övriga inbetalningar 4) Kostnader

Summa inbetalningar 6 999 Personal

Skolledning -937 -961 -985

Utbetalningar Lärare -5 567 -8 594 -11 893

Personal  2) Övrig personal -350 -845 -1 365

Skolledning -937 Administration 0 -1 081 -1 607

Lärare -5 567 Rekrytering -40 -40 -40

Övrig personal -350 Fortbildning -30 -45 -60

Administration 0

Rekrytering -40 Lokaler/utrustning

Fortbildning -30 Lokalhyra -2 079 -4 103 -4 165

Kontorsutrustning -111 -169 -231

Lokaler/utrustning

Lokalhyra -2 079 Läromedel

Möbler -440 Litteratur/utrustn/skolbibliotek -720 -1 680 -2 640

Kontorsutrustning -111 Programvaror, licenser -15 -35 -54

Telefon, kopiator m m -45 Övrigt

Info o annonsering -30 -30 -31

Läromedel Elevhälsa, köps in externt -268 -632 -1 004

Litteratur/utrustn/skolbibliotek -720 Skolmåltider -320 -755 -1 198

Datororer -285 Studieresor m m -90 -210 -330

Övrigt APL

Info o annonsering -30 Försäkringar -5 -11 -17

Elevhälsa -268 SYV -18 -43 -69

Skolmåltider -320 Finansiella poster

Försäkringar -5 Räntor

Studie- och yrkesvägledning -18 Avskrivningar/leasing

APL-handledning 0 Möbler -88 -182 -256

Övriga utbetalningar -90 Datorer -55 -172 -271

Finansiella poster Telefon, kopiator m m -15 -35 -54

Räntor 0 Summa kostnader -10 739 -19 623 -26 271

Amorteringar 0

Summa utbetalningar -11 335 Vinst/Förlust - Enhet -3 740 -2 797 773

Över-/Underskott -4 337 Marginal -50,8% -16,1% 2,8%
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Från:                                               Gonzalez Sevinc för Kommuninformation
Skickat:                                          den 16 februari 2017 13:57
Till:                                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                                            VB: Remiss: Dnr 32- 2017:1060 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB
Bifogade filer:                              Ansökan 2017-1060.pdf; Regbevis_ProCivitasPrivataGymnasium.pdf; Fullmakt PC

 Uppsala.pdf; Tabeller ProCivitas Uppsala 2017.xlsm; Årsredovisning 20160630 Procivitas.pdf;
 Intyg ägartillskott ProCivitas Solna.pdf; Försättsblad PC Uppsala.pdf; Letter of intent ProCivitas
 Uppsala.pdf; Budget ProCivitas Uppsala.pdf; AcadeMedia Support AB.pdf; Teknisk beskrivning
 PCAB 2017_Uppsala.doc

 
 
 

Från: Anna-Carin Kostic [mailto:Anna-Carin.Kostic@skolinspektionen.se] 
Skickat: den 16 februari 2017 13:41
Till: Kommuninformation; kommunstyrelsekontor@enkoping.se; information@heby.se; kommun@habo.se; knivsta@knivsta.se;
 norrtalje.kommun@norrtalje.se; kommunstyrelsen@tierp.se; kommunen@osthammar.se
Kopia: paul.gertsson@AcadeMedia.se
Ämne: Remiss: Dnr 32- 2017:1060 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB
 

Remiss från Skolinspektionen
ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
 nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala i Uppsala kommun
 fr.o.m. läsåret 2018/2019.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både
 lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska
 kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del
 av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2017. Under maj 2017 kommer därför
 Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka
 ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens
 planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka
 kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör
 kommunen även bifoga följande:

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

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder
 nedanstående program och inriktningar:

Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik,
 samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt beteendevetenskap och
 naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid
 kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2017/2018 samt om
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 möjligt läsåret 2018/2019.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
 Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017. E-postadress: friskolor@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 32-2017:1060 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen
 ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

                                                                                    
På Skolinspektionens vägnar

 

 

 

Anna-Carin Kostic
Undervisningsråd
 

  

 

 

 

Bilaga

Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB
 
 

Kopia till

ProCivitas Privata Gymnasium AB

  

 
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@skolinspektionen.se [mailto:noreply@skolinspektionen.se] 
Skickat: den 16 februari 2017 13:32
Till: Anna-Carin Kostic
Ämne: Ansökan 2017:1060
 
Hej.
 
Bifogat är ett Microsoft Office Word dokument som har automatgenererats av den information som Skolinspektionen
 mottagit via webbformulär. Övriga filer som tillhör ärendet som bifogats webbformuläret är i orginalskick som de inkom.
 
Observera att ni måste öppna Word-dokumentet och spara om det så att texten formatteras på ett neutralt sätt för
 användare av äldre Office-versioner.
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Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Ja 25 45 34 38 37 37 0 0 96 39

Nej 13 23 27 30 35 35 0 0 75 30
Vet ej 18 32 28 31 29 29 0 0 75 30
Total 56 100 89 100 101 100 0 0 246 100

Skulle du kunna tänka dig att välja 
det programmet på ProCivitas 
gymnasium i första hand, om du 
hade möjlighet?

Vilket av följande gymnasieprogram är du mest intresserad av att välja i första hand?

Ekonomiprogrammet 
med inriktning ekonomi 

eller juridik

Samhällsprogrammet 
med inriktning beteende 

eller samhäll

Naturvetenskapligt 
program med inriktning 

natur eller samhälle Inget av ovan Total



 

 

 

 

 

 

Teknisk beskrivning 

ProCivitas Privata Gymnasium AB Uppsala – elevprognos 2017 

 

 

 

Örebro januari 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markör Örebro  Kungsgatan 1  •  701 47 Örebro  •  Fax: 019-16 16 17    
Markör Stockholm  Virkesvägen 24  •  120 30 Stockholm  •  Fax: 08-716 83 81 

 Telefon: 019-16 16 16  •   info@markor.se  •  markor.se 
 

 



 

  

1 Om Markör 

Markör är ett oberoende undersökningsinstitut som genomför ca 400 undersökningsuppdrag varje år. 

Uppdragen genomförs uteslutande på uppdrag av statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelser samt 

större privata företag.  

2 Undersökningens bakgrund och syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga vilket riktat intresse som finns hos målgruppen för de 

gymnasieprogram och inriktningar som den aktuella skolan söker tillstånd för att bedriva i Uppsala. 

3 Genomförande och urval 

Datainsamlingen genomförs som strukturerade telefonintervjuer. Intervjuerna genomförs i Markörs 

egen telefoncentral av egna intervjuare med flerårig erfarenhet av den här typen av marknadsunder-

sökningar. 

 

Innan påbörjandet av fältarbetet har Markörs projektledare utbildat intervjuarna i 

ämnesområdet och enkäten. Som stöd används ett det webbaserade intervjusystemet NEBU vilket i 

nästa steg är fullt kompatibelt med statistikbearbetningsprogrammet SPSS och Excel och därmed 

minimerar den manuella hanteringen av data.  

 

Målgruppen för undersökningen är ungdomar födda 2001-01-01--2001-12-31 som ska vara boende 

inom Uppsala kommun. 

 

Urvalet för undersökningen är dragit ur SPAR (befolkningsregistret) som obundet slumpmässigt urval. 

För undersökningen görs ett överuttag för att säkerställa att en erforderlig mängd telefonintervjuer kan 

genomföras. 

 

Urvalet nummersätts maskinellt och manuellt av UC. Telefonintervjuerna genomförs av intervjuare 

med mångårig erfarenhet av telefonintervjuer. Telefonintervjuerna kvalitetssäkras även löpande av 

ansvarig för intervjuarkåren, dels genom dialog med intervjuarna och dels genom återuppringning av 

slumpvis utvalda intervjuade respondenter. Intervjuer spelas även in för löpande kvalitetskontroll. 

Eventuella intervjuareffekter minimeras genom löpande kvalitetskontroller.  

 

Det nummersatta urvalet uppgår till totalt ca 1500 personer ur målgruppen. Bland dessa genomförs ca 

300 intervjuer vartefter undersökningen har avslutats. Detta innebär att undersökningen genomförs 
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med ett så kallat ersättningsurval, där en person som inte nås ersätts av annan tills det att målsatt 

antal intervjuer har genomförts.   

 

Intervjuerna har genomförts under vecka 1-4 2017. 

 

Information om skolan och utbildningen samt frågorna formuleras av respektive skola och kvalitetssäk-

ras av Markör. 
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