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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Ingrid Ho lström 	 2015-05-05 	UBN-2015-1481 

Utbildningsnämnden 

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkän-
nande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild 
variant Waldorf Natur vid den fristående gymnasieskolan Upp-
sala Waldorfgymnasium i Uppsala kommun från och med läsåret 
2016/2017 (Dnr 37-2015:1043) 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att till Skolinspektionen insända upprättat förslag till yttrande vilket innebär att nämnden till-
styrker Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium ansökan som huvudman för Naturvetenskaps-
programmet särskild variant Waldorf Natur vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Wal-
dorfgymnasium i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. 

Ärendet 
Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från Stiftelsen 
Uppsala Waldorfgymnasium ansökan om godkännande som huvudman för Naturvetenskaps-
programmet särskild variant Waldorf Natur vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Wal-
dorfgymnasium i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. 

Naturvetenskapsprogrammet med de nationella inriktningarna finns redan nu i tillräcklig om-
fattning för att kunna möta behovet under överskådlig framtid. Däremot kan Utbildningsför-
valtningen se att det kan finnas ett behov av den särskilda inriktningen som utgår från den 
waldorfpedagogiska traditionen. Utbildningsförvaltningen bedömer att det finns ett intresse 
från de elever som studerar i grundskolan Uppsala Waldorfskola att fortsätta sina studier med 
waldorfpedagogik på gymnasienivå. Det kan även finnas ett visst intresse från andra elever att 
få möjlighet att läsa det aktuella programmet som har en annan pedagogik än den som er-
bjuds i de övriga gymnasieskolorna i Uppsala kommun. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsförvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Skolinspektionen 
Registrator 
Box 23069 
104 35 Stockholm 

Yttrande angående ansökan från Stiftelsen Uppsala 
Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för 
Naturvetenskapsprogrammet särskild variant Waldorf Natur 
vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymnasium i 
Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017 (Dnr 37-
2015:1043) 

Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
rubricerad ansökan. 

Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium har idag tillstånd från Skolinspektionen att bedriva 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och 
samhälle. Stiftelsen ansöker nu hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för 
särskild variant vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymnasium i Uppsala 
med Naturvetenskapsprogrammet särskild variant Waldorf Natur med åtta platser 2016 och 
därefter tio platser per årskurs från och med 2017. 

En särskild variant ska enligt Gymnasieförordningen avvika från en nationell inriktning och 
från programfördjupningen på ett nationellt program och ska omfatta minst 300 
gymnasiepoäng. Krav får även ställas att den sökande har särskilda kunskaper i ett sådant 
ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten. 

Den särskilda variant inom Naturvetenskapsprogrammet som Stiftelsen Uppsala 
Waldorfgymnasium ansöker om utgår från de nationella inriktningarna naturvetenskap samt 
naturvetenskap och samhälle. Den särskilda varianten omfattar inslag av estetiska kurser och 
en strävan för skolans huvudman är att de estetiska ämnena även ska färga den övriga 
undervisningen. Undervisningen ska bedrivas utifrån den waldorfpedagogiska traditionen. 
Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium kommer att ställa som särskilt behörighetskrav att 
eleverna ska ha uppnått betyget E i bild, slöjd och musik. 

Elevantalet i gymnasieskolan i Uppsala har, liksom i övriga Sverige, sjunkit kraftigt under de 
senaste åren. En liten vändning i trenden av antalet elever som söker till gymnasieskolan kan 
ses från 2016, varefter antalet 16-åringar ökar med cirka 400 fram till 2020. Idag finns det 
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6437 elever på de kommunala gymnasieskolorna och 1443 elever på de fristående 
gymnasieskolorna i Uppsala. 

För närvarande finns en överetablering av gymnasieskolor i kommunen. Detta har visat sig 
under de senaste åren genom nedläggning, konkurs och även att skolor avstått från att starta 
trots beviljade tillstånd. Minskningen av antalet elever i kombination med ökningen av antalet 
fristående gymnasieskolor har medfört ekonomiska problem för kommunala gymnasieskolor. 

Uppsala kommun har samverkansavtal omfattande samtliga nationella program med Tierps 
kommun, Östhammars kommun och Knivsta kommun och samverkansavtal omfattande ett 
begränsat antal nationella program med Enköpings kommun. 

Nedan följer en redogörelse av den aktuell situation för den utbildning som Stiftelsen Uppsala 
Waldorfgymnasium önskar starta från och med läsåret 2016/2017: 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap erbjuds i följande kommunala 
gymnasieskolor i Uppsala kommun 

- Celsiusskolan 
- Fyrisskolan 
- Katedralskolan 

Linnegymnasiet 
- Lundellska skolan 
- Rosendalsgymnasiet 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle erbjuds i den 
kommunala gymnasieskolan Lundellska skolan. 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap erbjuds i följande fristående 
gymnasieskolor i Uppsala kommun 

- IT-gymnasiet 
- Jensen gymnasium 
- Kunskapsgymnasiet 
_ 	Livets Ords kristna gymnasium 
- Thoren Business School 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle erbjuds i de 
fristående gymnasieskolorna Kunskapsgymnasiet och Thoren Business School. 

Antalet förstahandssökande till Naturvetenskapsprogrammet har minskat från 540 elever vid 
ansökningstillfället våren 2012 till 493 elever 2015. Det totala antalet erbjudna 
utbildningsplatser på Naturvetenskapsprogrammet i de gymnasieskolor som erbjuder 
programmet inför läsåret 2015/2016 är 626. 

Naturvetenskapsprogrammet med de nationella inriktningarna finns redan nu i tillräcklig 
omfattning för att kunna möta behovet under överskådlig framtid. Utbildningsnämnden kan se 
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att det kan finnas ett behov av den särskilda inriktning som utgår från den 
waldorfpedagogiska traditionen. Utbildningsnämnden bedömer att det finns ett intresse från 
de elever som studerar i grundskolan Uppsala Waldorfskola att fortsätta sina studier med 
waldorfpedagogik på gymnasienivå. Det kan även finnas ett visst intresse från andra elever att 
få möjlighet att läsa det aktuella programmet som har en annan pedagogik än den som erbjuds 
i de övriga gymnasieskolorna i Uppsala kommun. 

Uppsala kommun tillstyrker Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasiums ansökan om 
godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild variant Waldorf Natur. 

Utbildningsnämnden 

Caroline Andersson 	 Kerstin Sundqvist 
Ordförande 	 Sekreterare 

Bilaga 1 	Elevtalsutveckling 
Bilaga 2 	Utbudsorganisation Uppsala kommun 
Bilaga 3 	Planerade antal elevplatser för sökta program och inriktningar inför läsåret 

2015/2016 



Bilaga 1 

Kommunprognos 2015 Uppsala kommun 
Prognos från år 2015 

Antal 16 åringar 

2014 	 2 001 
2015 	 1 897 
2016 	 2 019 
2017 	 2 105 
2018 	 2 182 
2019 	 2 292 
2020 	 2 400 

16 år 17 år 18 år 19 år 
2014 2 001 2 045 2 168 2 584 
2015 1 897 2 027 2 115 2 455 
2016 2 019 1 922 2 095 2 397 
2017 2 105 2 043 1 988 2 373 
2018 2 182 2 128 2 108 2 262 
2019 2 292 2 205 2 192 2 378 
2020 2 400 2 315 2 268 2 461 
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x Pedagogiskt arbete 

El- och energiprogrammet 
Elteknik x 

Riksrekrytering x 

Handel och service x 

x Övriga hantverk 

Hantverksprogrammet  
Textil design x 

Hotell- och turismprogrammet 
Hotell och konferens x 
Turism och resor 

Flygtekniker  

Handels- och administrations ro rammet P g 

Måleri x 

Bygg- och anläggningsprogrammet 
Husbyggnad 
Mark och anläggning 	 x 

Plåtslageri 

Fordons- och transportprogrammet 
Karosseri och lackering 	 x 
Lastbil och mobila maskiner 
Personbil x 

Bilaga 2 

Uppsala kommuns gymnasieskolor utbud årskurs 1 
läsåret 2015/2016 

Erbjuds 	Erbjuds 
endast som även som 

Program och inriktningar 
	

lärling 	lärling 

Barn- och fritids ro rammet P g 
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Ekonomiprogrammet  
Juridik 
Ekonomi 

Estetiska programmet 
Bild och formgivning 
Estetik och media 
Musik 

Naturbruksprogrammet 
Djur; profil mot häst eller smådjur 

Lantbruk 

   

   

Skog 

   

Kombination med naturvetenskap 

   

    

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Bageri och konditori 

Kök och servering 

   

x 
x 

    

VVS- och fastighetsprogrammet 
Fastighet 	 x 
VVS 	 x 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Humanistiska programmet 
Kultur 
Språk 

Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap 

Medier, information och kommunikation 
Samhällsvetenskap 
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Design och produktutveckling 

Informations- och medieteknik 

Teknikvetenskap 

Introduktionsprogram 
Preparandutbildning 

Programinriktat individuellt val 
Yrkesintroduktion 

Individuellt alternativ 

Språkintroduktion 

Teknikprogrammet 

IB (International Baccalaureate) 

Fjärde tekniskt år 
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Bilaga 3 

Planerade antal elevplatser för sökta program och inriktningar inför läsåret 2015/2016 

Naturvetenskapsprogrammet 

Skola Antal elevplatser 
Celsius skolan 64 
Fyris skol an 32 
IT-gymnasiet 30 
Jensen gymnasium 22 
Katedralskolan 126 
Kunskapsgymnasiet 20 
Linnegymnasiet 10 
Livets Ords kristna gymnasium 30 
Lundellska skolan 112 
Rosendals gymnasiet 160 
Thoren Business School 20 

Totalt 626 elevplatser 
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