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Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsstyrelsen 

Remissyttrande över ansökan från Eksjö 
Fordonsutbildning AB om att starta 
naturbruksutbildning 
 
Skolinspektionen har mottagit ansökan från Eksjö fordonsutbildning AB  
Dnr 32-2014:869 om att få starta naturbruksutbildning med inriktning skog från 
och med läsåret 2015/16. Sökanden driver idag Nifsarpsskolan med andra 
program och vill nu starta Naturbruksprogram med inriktning skog och räknar 
med att ta in ca 8 elever per läsår. 
 
Landstinget i Jönköpings län är huvudman för naturbruksutbildningen i länet för 
de två skolorna Tenhults Naturbruksgymnasium samt Stora Segerstad och 
Värnamo Naturbruksgymnasium. Sedan 1999 regleras uppdraget att bedriva 
utbildning genom ett samverkansavtal med länets 13 kommuner, däribland Eksjö 
kommun. 
Landstingets avger med anledning av sitt huvudmannaskap bifogat yttrande. 
 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att rekommendera Skolinspektionen att mot bakgrund av bifogat yttrande inte 
godkänna start av den utbildning som avses i ansökan 32-2014:869. 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 

Ola Lundmark 
Regional utvecklingsdirektör 

 



 

REMISSVAR 1(3) 

2014-05-06 LJ 2014/495 

  

 

Landstingets kansli Telefon: 036-32 40 01 Plusgiro: 10 50 00-4 
Kansliavdelningen E-post: kansliavdelningen@lj.se Bankgiro: 5246-2849 
Husargatan 4 Hemsida: lj.se Orgnr: 232100-0057 
Box 1024     
551 11  Jönköping     
   

Förvaltningsnamn  
Avsändare Skolinspektionen 

Registrator 
Box 230 69 
104 35 Stockholm 

Remissvar angående ansökan från Eksjö 
Fordonsutbildning AB om att starta 
naturbruksutbildning, 32-2014:869  
 

Bakgrund 
Skolinspektionen har mottagit ansökan från Eksjö fordonsutbildning AB  
Dnr 32-2014:869 om att få starta naturbruksutbildning med inriktning skog från 
och med läsåret 2015/16. Sökanden driver idag Nifsarpsskolan med Fordons- och 
transportprogram och Bygg och anläggningsprogram och vill nu starta 
Naturbruksprogram med inriktning skog och räknar med att ta in ca 8 elever per 
läsår. 
 
Landstinget i Jönköpings län är huvudman för naturbruksutbildningen i länet för 
de två skolorna Tenhults Naturbruksgymnasium samt Stora Segerstad och 
Värnamo Naturbruksgymnasium. Sedan 1999 regleras uppdraget att bedriva 
utbildning genom ett samverkansavtal med länets 13 kommuner, däribland Eksjö 
kommun. 
Ur detta avtal citeras ” Samtliga kommuner i Jönköpings län utgör ett 
samverkansområde för naturbruksutbildning. Kommunerna avstår från att anordna 
egna utbildningar inom naturbruksområdet”. Avtalen har funnits sedan 1999 och 
det senaste avtalet gäller mellan 1/1 2012 – 31/12 2016. 
 

Landstinget synpunkter 
Under 2012 genomfördes en grundlig utredning med rubriken  
”Naturbruksutbildningen i Jönköpings län – Förutsättning och inriktning inför 
2013 – 2022.” 
Därefter har samtliga kommuner uttalat sig för ett minst 10-årigt samarbete kring 
naturbruksutbildning, bl. a. för att Landstinget ska kunna genomföra stora 
nyinvesteringar. 
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Skolinspektionens ställer ett antal frågor som underlag till bedömning vilka alla 
ges svar på i utredningen. 

1.  Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren. 
Svar: upptagningsområdet (länet) är enligt regionförbundets prognos  
3834 st. år 2014 och utvecklingen de följande 5 åren är 3607, 3689, 3784, 
3948 och 3977. Ökningen som kommer beror på Jönköpings kommun.  

2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i 
kommunen som idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och 
inriktningarna. 
Svar: Det finns endast en skogsutbildning i länet, Stora Segerstad och 
Värnamo Naturbruksutbildning. 

3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående 
skolor i kommunen. 
Svar: Antalet utbildningsplatser som Landstinget erbjuder är 24. 

4. Ange vilka kommuner/förbund som ni har samverkansavtal med. 
Svar: Avtal med samtliga kommuner i länet.  

5. Inkom med den senaste preliminära antagningsstatistiken för både 
kommunala och fristående skolor i kommunen. 
Svar: Årets antagning ligger i dagsläget på 18 förstahandssökande.  

Skogsutbildningen är väl etablerad i länet. Den är ett center för skogsutbildning 
med goda resurser och hög lärarkompetens bl. a genom ett flertal 
vuxenutbildningar. Skolan har t ex 3 skördare, 9 skotare, 4 fasta kranar och 
förfogar över 1600 ha skogsmark. 
Förutom naturbruksprogrammet finns yrkeshögskoleutbildningen 1,5 år 
skogsbrukstekniker, skogligt basår inför skogsmästarskolan åt SLU, 
maskinförarutbildningar åt arbetsförmedlingen samt utbildningar för EU-
medborgare. 
Programrådet skog i länet uttalar följande: 
”Programrådet för Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium 
skogsutbildning ställer sig tveksamma till en eventuell satsning på 
skogsutbildning gymnasienivå i Eksjö med anledning av följande skäl: 
 
- Utbildningen är mycket kostnadskrävande och ställer höga krav på maskiner och 
utrustning, för att klara detta ekonomiskt bör man koncentrera utbildningen till en 
plats i länet. 
- Utbildningen kräver dessutom hög kompetens på lärare och undervisning, måste 
ligga i fas med utvecklingen inom skogsbruket, vilket blir svårt med för små 
skolor/utbildningsenheter. 
- För att hålla standard enligt ovan, krävs ett relativt stort elevunderlag för att få 
ihop ekonomin, att då starta fler utbildningar med ett vikande elevunderlag/ 
årskullar är i våra ögon tveksamt. Enligt de prognoser som vi fått presenterade så 
kommer elevunderlaget att vara i minskande de närmaste åren. 
För Programrådet: 
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Håkan Svensson Andreas Dahl Ove Ohlsson 
Sydved AB  Södra  Sveaskog 
Stefan Ahlander Andreas Lindahl Anders Pollack 
SMF  ATA Timber  Skogsförvaltare” 
 
Skolcheferna i länet utser tre representanter till naturbrukets utvecklingsråd där 
man bl.a. hanterar den ekonomi som hör till naturbruksutbildningen. Eventuella 
underskott fördelas enligt gällande avtal på länets kommuner. Skolcheferna är 
eniga om att samtliga kommuner skall följa samverkansavtalet och samverka om 
landstingets utbildningar för bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad. 
 
LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Håkan Jansson 
Ordförande landstingsstyrelsen 

Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 

 
 
 
 





































Materia! sorn visar elevers intresse för den planerade utbildningen 

1. Intresseundersökning-resultat 

2. Enkät 



Resultat intresseundersÖkning NB-skog 2014-01-19 

Skola, kommun Antal totalt Antal Ja-NB Nifsarp Antal Nej 
Furulundsskolan, Eksjö 17 2 15 
Prästängsskolan, Eksjö 89 3 86 

Withalaskolan, Vetlanda 85 8 77 
Mogärdesskolan, Vetlanda 71 5 66 

Ydre 35 7 28 

Totalt 297 25 272 



cressei 
Nifsarpsskolan är en friskola i Eksjö där vi idag har gymnasieutbildning inom fordons- och transportprogrammet 
samt bygg- och anläggningsprogrammet. Vi planerar att starta naturbruksprogrammet inriktning skog till 
hösten 2015. Mål yrken för denna utbildning är skogsmaskinförare, med skördare och skötare. För att kunna få 
tillstånd måste vi visa att det finns intresse från elever att gå denna utbildning på skolan och vi vore därför 
tacksamma om du tog dig tid och svarade på frågorna nedan. Kryssa eller ringa in dina svar: 

Har du börjat fundera på valet till gymnasiet än? 

Ja Nej 

Är du intresserad av Naturbruksprogrammet? 

Ja Nej 

Skulle du kunna vara intresserad av att gå naturbruksprogrammet inriktning skog? 

Ja Nej 

Skulle du kunna vara intresserad av att gå naturbruksprogrammet, inriktning skog på Nifsarpsskolan? 

Ja Nej 

Tack för din hjälp! 

Intresseuindersökniiig 
Nifsarpsskolan är en friskola i Eksjö där vi idag har gymnasieutbildning inom fordons- och transportprogrammet 
samt bygg- och anläggningsprogrammet. Vi planerar att starta naturbruksprogrammet inriktning skog till 
hösten 2015. Mål yrken för denna utbildning är skogsmaskinförare, med skördare och skötare. För att kunna få 
tillstånd måste vi visa att det finns intresse från elever att gå denna utbildning på skolan och vi vore därför 
tacksamma om du tog dig tid och svarade på frågorna nedan: 

Har du börjat fundera på valet till gymnasiet än? 

Ja Nej 

Är du intresserad av Naturbruksprogrammet? 

Ja Nej 

Skulle du kunna vara intresserad av att gå naturbruksprogrammet inriktning skog? 

Ja Nej 

Skulle du kunna vara intresserad av att gå naturbruksprogrammet, inriktning skog på Nifsarpsskolan? 

Ja Nej 

Tack för din hjälp! 
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Sökandens senaste årsredovisning 

1. Årsredovisning Eksjö Fördonsutbildning AB, 2012 



1 

ORG.NR 556584-8537 

} F Ö R V A L T j N I N G S B E R Ä T T E L S E 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för förvaltningen 
av bolaget under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. 

Verksamheten 
Bolaget bildades under 2004 och verksamheten i bolaget startade 2005. 
Eksjö kommun sålde bolaget till Eksjö Stadshus AB den 31 december 2007. 
2012-11-15 sålde Eksjö Stadshus AB 60 % av aktieposten enligt följande. 30 % till 
maskinleverantörema, 19% till Mats Klasson och 11% till Nifsarpsskolans personalklubb ekonomisk 
förening. 

Bolaget bedriver friskoleverksamhet avseende gyiimasieutbttdning inom fordonsprogrammet 
(Nifsarpsskolan) och extern uppdragsutbildning. 

Styrelsen har under året utgjorts av Lennart Dahlberg (ordförande) Malmö, Sonny Kongseryd (vice 
ordförande), Eksjö, Ulla Hägg, Eksjö, Göran Thydén, Eksjö, Björn Bäckström, Solna, Sofia Arebo, 
Eksjö och Mattias Hörlén Eksjö. Verkställande direktör är Mats Klasson, Eksjö. 
Revisor är auktoriserad revisor Jerker Stenberg. KPMG, med auktoriserad revisor Gert Fredriksson, 
KPMG som suppleant. 

Lekmannarevisor är Stig Andersson, Eksjö, med Ronny Korsberg, Eksjö, som suppleant. 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och ordinarie bolagsstämma. 

Flerårsöversikt 

2012 2011 2010 2009 2008 

Omsättning, tio: 30.781 32.145 33.275 15.665 3.167 

Resultat efter 
finansiella poster, tkr 1.608 456 1.959 927 295 ^ 

Soliditet, % 47,1 6,3 5,6 4,2 13,1 ^ Wm 
m 

M 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret. 

Under hösten 2012 antogs 76 elever till Nifsarpsskolan. Av dessa var 5 st så kallade privelever vilket 
innebär att de saknar godkänt i något ämne från grundskolan. Av dessa 76 elever finns dags datum 72 
kvar på skolan. Till årskurs 2 har ytterligare fyra elever tillkornmit vilket gör att vi har 72 elever i 
denna årskurs. Totalt på skolan finns i dag 210 elever. 
I den nya gymnasieskolan GY 11 så har det tillkommit ett antal yrkesutgångar inom fordons- och 
transportprogrammet bland annat bussförare. För att kunna erbjuda denna yrkesutgång så 
investerades under 2012 1 250 tkr i en turistbuss av märket Setra. Med hjälp av denna buss så 
genomförde vi en bussförarutbildning inom Komvux med 10 elever. Vi har även under året på 
uppdrag av transportstyrelsen utprovat och studerat nya bromsprovsmetoder för tunga lastbilar. Detta 
skall eventuellt ligga till grund för nya direktiv hos bilprovningen. 

Framtiden 

Till hösten 2013 har 79 ungdomar sökt till Nifsarpsskolans 80 platser. Dels är detta en minskning av 
antalet sökande samtidigt som vi ökar antalet platser till 80. Ökningen av platser beror på att vi vill 
öka andelen "tungmekaniker" vilket vi till stor del verkar lyckas med. Budget 2013 baseras på ett 
intag av 70 elever till hösten vilket vi borde lyckas med. Dock fmns återigen oron kring den stora 
andelen obehöriga (44%) sökande. Till hösten ökar vi antalet platser på inriktningen lastbil och 
mobila maskiner från dagens åtta till sexton. 
Vi har fått ldart med statliga medel för genomförande av en yrkesförarutbildning inom komvux med 
åtta platser på buss och sex platser på lastbil. Om vi får elever så startas kursen upp 2013-04-02. 

Förslag till vinstdisposition 

De enHgt bolagets balansräkning fria vinstmedlen uppgår till 
(tkr): 

Balanserad vinst 
Årets resultat 

617 

681 

1 2 9 8 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 

art utdelning lämnas (1 000 aktier*340,50 kr) 340 5 
att i ny räkning balanseras 957 5 

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 

Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar bolagets soliditet till 45,1 %. a. 
Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet, betryggande. ^ 

Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina f ' 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna &9 
värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 §. 

M 



Eksjö Fordonsutbildning AB 
556584-8537 

R E S U L T A T R Ä K N m G 
Belopp i tkr 

Rörelsens intäkter m m 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 
Summa rörelsens intäkter 

Not 
1 

2012 

28 741 
2 040 

30 781 

2011 

29 242 
2 903 

32 145 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 
Summa rörelsens kostnader 

2 

3,4 

11243 
13 678 
3 301 

28 222 

12 834 
14 008 
3 685 

30 527 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 
Räntekostnader och liknande kostnader 
Borgensavgift 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutdisposition 
Avskrivning över plan 
Avsättning periodiseringsfond 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

2 559 

856 
103 

1618 

376 
308 

243 

681 

1 038 
124 

456 

257 
— 

162 

551 
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BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och rnark 
Maskiner och inventarier 
Finansiella anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Skattefordran 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 2012-12-31 2011-12-31 

4 - 38 904 
3 7 133 7 348 

16 
7149 46252 

437 306 
44 

152 
236 0 
717 458 

1 068 0 

1 785 458 

8 934 46 710 
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Belopp i tkr 
2012-12-31 2011-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital, 1 000 aktier 
Reservfond 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 
Avskrivning utöver plan 
Periodiseringsfond Tax 08 
Periodiseringsfond Tax 13 

1000 
1 

617 
681 

2 299 

2 028 
115 
308 

1 000 
1 

66 
551 

1618 

1 652 
115 

0 

Långfristiga skulder 
Skulder till Jkreditinstitiit 31 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Skatteskuld 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Checkräkningskredit (limit 0 mkr 2012-12-31) 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

1 719 
411 
121 

1933 
0 

4184 

8 934 

2 526 
598 

0 
1 523 
7 678 

12 325 

46710 

Ställda panter 

Ansvarsförbindelser 

Inga 

Inga 

Inga 

Inga 

M 

VIA 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 
Avslarivningar/utrangering 
Realisationsvinster 
Finansiellt netto 
Inkomstskatt 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

Ökning(-) minskning(+)av kortfristiga fordringar 
Ökning(+) minslaiing(-) av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamhet 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 
Förvärv av maskiner och inventarier 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Återbetalning lån 
Lämnat koncernbidrag 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 
Beviljad checlaäkmngskredit 0 mnkr 2012-12-31 

2 559 
3 301 

-951 
30 

4 939 

-411 
-584 

3 944 

-16 
-1 952 
37 770 

35 802 

-31 000 

-31 000 

8 746 
-7 678 
1068 

0 
1068 

2011 

1618 
3 685 

-1 162 
-211 

3 930 

916 
-400 

4 446 

-385 

-385 

-810 

-810 

3 251 
-10 929 
-7 678 
23 000 
15 322.^ 
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Möter med redovisningsprinciper och boksSofskommenfarer 

Belopp i tkr om inget annat anges 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens 
bestämmelser och bokföringsnämndens allmänna råd. 

Intäkter 

I företaget resultatredovisas tjänsteuppdrag i den takt de-utförs och faktureras. 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 
Värdering av samtliga skatteskuIder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 
kommer att fastställas. 

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar av tillgångamas perstanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens 
redovisade värde. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångarnas restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Maskiner, bilar och inventarier 5-10 år 
Markanläggningar 20 år 
Byggnader 20-33 år 

Övriga tillgångar och skulder 

Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulderna är bokförda till a n s k a f f n i n g s v ä r d e t ^ ^ ^ 
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2012-12-31 2011-12-31 

Not 2 Personal 

Administrativa tjänster köps från Eksjö kommun. 

Löner och ersättningar till anställda 
Pensionskostnader 
Sociala kostnader 

Styrelse Män 5, Kvinnor 2 

Medelantalet anställda Män 21 (21), Kvinnor 7 (7) 

Notjf Maskiner och inventarier 

10 031 
420 

3 030 
13 481 

9 806 
355 

3 657 
13 818 

Inventarier, bilar, arbetsmaskiner 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp under året 

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående och ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivning 
Årets försäljningar 

Planenligt restvärde vid årets slut 

Not ̂ Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 
Årets försäljningar 

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående och ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivning 
Årets försäljningar 

Planenligt restvärde vid årets slut 

18 257 
1 952 

20 209 

-10 909 
-2 168 

-13 077 

7132 

17 872 
385 

18 257 

-8 697 
-2 212 

-10 909 

7 348 

42 573 42 573 
-42 573 

0 42 573 

-3 669 -2 196 
-1 144 -1 473 
4 813 _ 

0 -3 669 

0 38 904 . 

ni 
m m 



Eksjö Fordonsutbildning AB 
556584-8537 

9 

NofS Eget kapital 
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat 

Belopp vid årets ingång 1 000 1 66 551 
Disposition av året resultat 551 -551 
Årets resultat 681 

1 000 1 617 681 

Totalt eget kapital 2012-12-31 2 299 

Not 6 Obeskattade reserver 2012-12-3' 

Avskrivning utöver plan, maskiner och inventarier 
Periodiseringsfond tax 08 
Periodiseringsfond tax 13 

2028 
115 
308 

2 451 

1652 
115 

0 
1 767 

Underskrifter 

EKSJÖ 2013-02-19 

Sonny Kongseryd 
Vice ordförande 

Ulla Hägg 

( 
BjörnfBäckström Sofia Arebo 

V. Mats Klasson 
VD 

Mattias Hörlén 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013- 03~&5 . 
KPMG AB 

Jerker Stenqvist 
Godkänd revisor 



Bilaga 3 

Aktiebolag - sökandens registreringsbevis 

1. Registreringsbevis, Eksjö Fordonsutbildning AB 



I 

R E G I S T E R U P P G I F T 

AKTIEBOLAG 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

Säte: 

Registreringslän: 
Anmärkning: 

Objektets registreringsdatum 

2000-01-29 
Nuvarande firmas reg.dat. 

2004-09-16 
Utskrif tsdatum/tid 

2013-04-17, 19.20 
Sida 

1 

556584-8537 

Eksjö Fordonsutbildning AB 

Nifsarpsv. 4 
575 96 EKSJÖ 

Jönköpings län, Eksjö kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUIVl 
1999-10-06 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

A k t i e k a p i t a l : 1.000.000 SEK 

A n t a l a k t i e r : 1.000 

Lägst: 1.000.000 SEK 
Högst: 3.000.000 SEK 
Lägst: 1.000 
Högst: 3.000 

S T Y R E L S E L E D A M O T , ORDFÖRANDE 
471010-4334 Dahlberg, Lennart W i l l y , Sergels vag 14 B lgh 1801, 

217 57 MALMÖ 

STYRELSELEDAMÖTER 
690214-0083 Arebo, S o f i a C h a r l o t t a E l i s a b e t h , Tannarp 3, 575 96 EKSJÖ 
590305-5910 Bäckström, Björn Anders C h r i s t e r , Kapellgatan 20 lgh 1002, 

171 70 SOLNA 
470605-5920 Hägg, U l l a J u d i t Maria, Bonderyd 8, 575 95 EKSJÖ 
730513-2412 Hörlén, L a r s Mattias, Norrby Västergård 3, 575 94 EKSJÖ 
700525-2536 Kongseryd, F i l i p Sonny, Kongseryd 1, 575 92 HULT 
480312-2458 Thydén, K a r l Göran Ar v i d , Beväringsgatan 4, 575 35 EKSJÖ 

S T Y R E L S E S U P P L E A N T E R 
430509-2910 Alm, Björn E r n s t Yngve, Stocksnäsvägen 27, -575 33 EKSJÖ 
470504-1939 Axelsson, Roland E l i s Torbjörn, Segerstadsvägen 26, 

352 63 VÄXJÖ 
470409-2594* B e r g v a l l , Bo L e i f Ragnar, Slånbärsvägen 16, 575 36 EKSJÖ 
590414-2444 Johansson, Maine Ann-Sophie, Tannarp 18, 575 96 EKSJÖ 
481012-2525 Martinsson, K a r i n I n g b r i t t , Skottsmåla Björkholmen 1, 

575 95 EKSJÖ 

FORTS 



i ^ b o i a g s v e 
REGISTERUPPGIFT 
AKTIEBOLAG 

ORG.NUMMER: 556584-8537 
Objektets registreringsdatum 

2000-01-29 
Nuvarande firmas reg.dat. 

2004-09-16 
Utski f tsdatum/t id 

2013-04-17, 19.20 
Sida 

2 

600715-2454 Orre, C a r l Torbjörn, Norra Sunhult Enebacken 1, 
573 73 SUNHULTSBRUNN 

780903-4544 Tuvesson Hallman, L i n a C h r i s t i n a , Tingvallavägen 2, 
18 6 50 VALLENTUNA 

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

580708-2473 Klasson, Mats V a l f r i d Gunnar, Tannarp 3, 575 96 EKSJÖ 

REVISOR(ER) 
556043-4465 KPMG AB, Box 16106, 103 23 STOCKHOLM 

Representeras av: 720803-2511 
REVISORSSUPPLEANT(ER) 

520325-2431 Fre d r i k s s o n , Gert Uno, Storgatan 30, 573 32 TRANÅS 

HUVUDANSVARIG REVISOR 

720803-2511 S t e n q v i s t , Anders Je r k e r , Storgatan 30, 573 32 TRANÅS 

LEKMANNAREVISOR(ER) 
390303-3359 Andersson, S t i g Gösta Harry, Stockholmsvägen 13 A lgh 1004, 

575 34 EKSJÖ 
LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT(ER) 

521005-9316 Korsberg, Tord Ronny Axner, Lyckostigen 7, 575 37 EKSJÖ 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av s t y r e l s e n 
Firman tecknas av 

Klasson, Mats V a l f r i d Gunnar 
i förening med en av 

Dahlberg, Lennart W i l l y 
Kongseryd, F i l i p Sonny 

Dessutom har verkställande direktören rätt a t t teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
S t y r e l s e n s k a l l bestå av 7 ledamöter med 7 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen: 2012-11-15 
Godkänd 2008-06-17 av Kommunfullmäktige. 

FÖRBEHÅLL/AWIKELSERAflLLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Hembudsförbehåll 

VERKSAMHET 
B o l a g e t h a r t i l l föremål för s i n verksamhet a t t 

-Bedriva gymnasieutbildning inom fordons- och transportprogrammet 
samt byggprogrammet. 
- Bedriva och sälja andra former av u t b i l d n i n g inom ovanstående 
områden. 
- Tillhandahålla l o k a l e r , u t r u s t n i n g och lärare t i l l företag som 

FORTS 
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förlägger kursverksamhet hos bolaget samt 
- Bedriva därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

K A L L E L S E 

K a l l e l s e sker genom brev. 

FIRMAHISTORIK 
2000-05-30 Europeiskt ungdomscenter i Eksjö AB 
2000-01-29 S t a r t p l a t t a n 85156 Aktiebolag 



Bilaga 4 

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete 

1. Plan för kvalitetsarbete 

2. Vision 2015, tabell samt powerpointpresentation 



Läsåret 2013 - 2014 

Systematiskt kvalitetsarbete på Nifsarpsskolan 

Gemensamma personal-
utbildningar 2013/2014: 
Särskilt stöd, olika 
modeller/metoder 
Kompensatoriska hjälpmedel 
Pedagogisk kartläggning 
Gymnasiearbetet 

Arbete mot målen 

Kompetensu tveck l ing 

personal 

Utvecklingssamtal 
elever/föräldrar 

Programråd 
Yrkestävlingar 

Nya förordningar 
Ev klagomål 

Nya mål, åtgärder och 
utvecklingsinsatser 
= Vision (se bilaga) 

Revidering av planer, ex 
likabehandlingsplan, 

arbetsplaner 
Augusti/september 

Likabehandling-
kartläggning, (feb) 
Elevutvärderingar, 

kurser/ämnen löpande 
Betygsstatistik-

avgångsklasser (2013) 
Resultat nationella prov 

Dokumentation samt 

redovisning huvudman 

Utvärdering - personål 

Årets arbete, analys av 
resultat, 

måluppfyllelse och 
arbetsområden 

Genomförs i juni 

Bilagor: 

Vision 2015, tabell samt Power-point 



VISION 2015 

Nifsarpsskolan -full fart framåt! 
Mål Hur? 

Nifsarpsskolan är en attraktiv 
gymnasieskola, med 
bibehållet elevantal och 
organisation 

220 elever i gymnasieskolan 

X Nya program/inriktningar 
X Hjälp till körkort för bygg och mek, 

certi fikat ti II träns port 
X Hemsidan förbättras 
X Undvika avhopp 
X SYV-samarbete - rätt info till elever i 

grundskolan 
X Marknadsföra genom Prova-på dagar, 

läger? 
X Elevboende? 

Nifsarpsskolan är ett 
välrenommerat utbildnings-
centrum för berörda 
branscher. 

" skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling... skolan skall 
eftersträva ett bra samarbete 
med arbetslivet..." 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 

Branschcentrum 

X Ägarbild 
K Vuxenutbildning 
X Externa utbildare 'in the house' 
X Varumärke - nöjda kunder 
X Tydliggöra kontakter med 

bransch/företag 
X Handledarutbildning 

Nifsarpsskolans elever lyckas 
med sina studier och går ut 
skolan som goda 
yrkeskvinnor/män. 

"Alla elever ska genomgå en 
fullständig gymnasieutbildning. 
Alla elever ska få stimulans att 
växa med uppgifterna och 
möjlighet att utvecklas utifrån 
sina förutsättningar." 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 

Alla elever minst E (G) i alla 
ämnen/kurser 

X Strävan mot helhet i utbildningen 
X Tid avsätts för pedagogiska/metodiska 

diskussioner, faktorer för lärande 
X Studieteknik till alla elever 
X Stöd och resurstid på schemat 
X Stödtid även för karaktärsämne 
X Specialpedagog, öka allas kunskap om 

specialpedagogik 
X Utveckla nya pedagogiska metoder, 

skapa en 'metodbank' 
X Ökad insyn i varandras ämnen, ta väl 

vara på varandras olika kompetens 

Det dagliga arbetet på 
Nifsarpsskolan präglas av 
miljömedvetenhet. 

"Miljöperspektiv i undervisningen 

X Uppdatera fordonspark och ny teknik 
- avyttra gamla fordon 

X Miljömedvetna strategier, exempelvis 
vid val av fordon och material 

X Öka elevernas miljömedvetenhet 



VISION 2015 

Nifsarpsskolan - fullfart framåt! 
ska ge eleverna insikter sa att de 
dels själva kan medverka till att 
hindra skadlig miljöpåverkan, 
dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till... 
miljöfrågorna." 

(Gymnasieskolans läroplan 2011) 

Miljö 

X ECO-driving 
•X Fungerande system med 

ansvarsområden, underhåll av fordon 
och utrustning 

X Hushållning med resurser, exempelvis 
verktyg/utrustning och papper 

X Motorvärmare, 'truckhall' med värme 
förförvaring av fordon 

Nifsarpsskolan är en 
hälsofrämjande skola. 

"En god lärandemiljö främjar 
också hälsan. Att få återkoppling 
på det man gör är viktiga 
faktorer för lusten att lära och 
elevernas hälsa." 
(Elevhälsopropositionen, SOU) 

Hälsa 

X Kost och hälsa-utbildning till alla 
elever, gemensamt ansvar i fler 
ämnen än IDH 

•; ' ANT-preventivt arbete 
Ergonomi som naturligt inslag i 
utbildningen 

X Hälsoprofil till alla elever 
X Söka bidrag för hälsoarbete 
X Cafeterians utbud 

Nifsarpsskolan verkar för att 
stärka, utveckla och fördjupa 
självkänsla, ansvarstagande, 
respekt för olikheter och allas 
lika värde. Alla på skolan trivs 
och är trygga. 

"Skolan ska främja förståelse för 
andra människor och förmåga till 
inlevelse. Tendenser till 
trakasserier och annan 
kränkande behandling ska aktivt 
motverkas. Främlingsfientlighet 
och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser" 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 

Värdegrund 

X Gott bemötande, lärare som 'bryr sig' 
X Arbete med värderingar-allas lika 

värde 
Värdegrundsprojekt/utbildning 
personal 

X Friends kartläggning 
X Ny likabehandlingsplan 
X Demokratiska arbetssätt 

Nifsarpsskolans personal har 
rätt kompetens för de 
uppdrag som genomförs, och 
organisationen tillåter att 
kompetensen kan användas 
på rättsätt 

"Skolan ska sträva efter flexibla 

X Rätt kompetens vid rekrytering (ex 
ADR) 

X Lärarbehörigheter-
kompetensutveckling 

X "Fortsätta vara bästa arbetsplatsen" 

Eksjö fordonsutbildning AB | 2012-02-28 2 



VISION 2015 

Nifsarpsskolan -full fart framåt! 
lösningar för organisation, 
kursutbud och arbetsformer" 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 

Personal 
Nifsarpsskolans verksamhet 
visar långsiktig ekonomisk 
trygghet 

Ekonomi 

X Öka bolagets soliditet 

Eksjö fordonsutbildning AB | 2012-02-28 



Plan mot kränkande behandling 

1. Plan för likabehandlingsarbete samt plan mot kränkande behandling 2013/2014 

2. Bildspel som används vid klassdiskussioner 
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NIFSARPSSKOLAN 

kränkande behandlin: 
2013/2014 

1. Mål och ledning  
På Nifsarpsskolan ska alla trivas! För oss betyder det bland annat att alla 
har rä t t att vara den man är och det är självklart att alla har samma värde. 
Alla ska k ä n n a sig trygga på skolan, i sin klass och med personalen. V i 
bemöter varandra med respekt och alla får synas. Det ska vara roligt att gå 
t i l l skolan - för alla! 

Mål: 
Vi arbetar aktivt för att omedelbart och kraf t ful l t agera vid mobbning, 
trakasserier och annan kränkande behandling. Vi arbetar tillsammans för 
att f r ämja ett trivsamt klimat, dä r alla har samma rättigheter och 
skyldigheter. V i arbetar med aktivt med att skapa en god a tmosfär i 
klasserna och p å skolan i al lmänhet . Alla känne r t i l l skolans mobbingteam 
och hur det arbetar. Alla har insikt i vad de olika diskrimineringsgrunderna 
innebär. Skolan har tydliga rutiner för hur vi agerar i olika fall av mobbning, 
diskriminering och annan kränkande behandling, även i de fall det gäller 
lärare - elev. 

• Rektor ansvarar för att skolan har ett mobbingteam, och säkerstäl ler att 
resurser finns för dess arbete. Rektor ansvarar för att rutiner för hur 
skolan agerar finns framtagna. 

© Mobbingteamet ansvarar för det konkreta arbetet i fall av mobbning, 
trakasserier och annan kränkande behandling mellan elever. Gäller fallet 
lärare - elev ansvarar rektor. 

• Mobbingteamet ansvarar även för information t i l l elever gällande sitt 
arbete, vad lagen säger och sammansä t tn ingen av gruppen. 

• All personal p å skolan ansvarar för att f rämja ett trivsamt klimat.  

2. Planering  
Nulägesanalys: 
Under å re t 12-13 har mobbingteamet arbetat med 6 rapporterade elevfall. Vi 
har fått kännedom om dessa fall antingen genom elever som rapporterat eller 
genom personal. De anmälda fallen bedömer vi snarare ha rört sig om 
enstaka fal l av kränkningar och konflikter ä n om mobbning. 
Tidigare har också elevintervjuer genomförts, detta för att ge en allsidig 
nulägesanalys av situationen på skolan. Övergripande slutsats av dessa 
intervjuer är att eleverna har dålig kännedom om olika definitioner, 
använder ett sp råkbruk som kan upplevas som kränkande samt bä r p å 
fördomar om det som kan definieras som "annorlunda". 

Detta måste åtgärdas: 
• Alla k ä n n e r t i l l mobbingteamet, och alla vet hur det arbetar. 

Mobbingteamet arbetar, förutom med aktuella elevfall, även med andra 
frågor som rör likabehandling. 

• Utbildning av medlemmar i mobbingteamet. 
• Årlig genomgång och diskussion med eleverna angående mobbning, 
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trakasserier och kränkande behandling. Klargörande av definitioner, samt 
rutiner för hur man som elev och lärare rapporterar miss tänk t mobbning 
är viktigt. Representant f rån mobbingteam ansvarar. 

• Kartläggning av situationen p å skolan, kontakt med Friends. 
• Utbildning av all personal i l ikabehandlingsfrågor, med hjälp av Friends. 
© Arbeta aktivt för att s tärka sammanhål ln ingen p å skolan och i klasserna, 

bland annat med hjälp av temadagar, värderingsövningar och spel. 
Undervisande lärare ansvarar för att fånga upp och redogöra för behov, 
sedan ansvarar mobbingteam (eventuellt i samarbete med elevvårdsteam) 
för att ta f ram lämpliga åtgärder. Åtgärderna u tvärderas sedan av 
arbetslaget tillsammans. 

• De framtagna konsekvenserna t i l l våra ordningsregler följs av samtliga. 
• Arbeta för att öka elevernas förståelse för det intryck deras sp råkb ruk 

kan ge. All personal p å skolan deltar i det dagliga arbetet med elever och 
svensklärarna ansvarar för att ta f ram en modell. 

• Vi arbetar p å olika sä t t för att öka elevernas tolerans och förståelse för 
det som ä r "annorlunda''. I dagsläget gäller detta f rämst frågor rörande 
kön, sexualitet och etnicitet. Mobbingteamet och e lewårds teamet finns 
som hjälp och stöd i arbetet. 

3. Rutiner och åtgärder  
• Vid fall av mobbning och k ränkande behandling agerar v i omedelbart då 

vi fått kännedom om mobbing etc. Mobbingteamet ansvarar för samtal, 
uppföljning och dokumentation. Samtalen dokumenteras och uppföljning 
sker inom 2 veckor, dokumentationen förvaras p å särskild plats. 
Arbetsuppgifterna fördelas inom mobbingteamet av ansvarig. 

• Vid fall av mobbing eller k ränkande behandling där lagbrott förekommer 
såsom hot, slagsmål eller dylikt ansvarar rektor för att lämpliga åtgärder 
vidtas, t i l l exempel polisanmälan eller avstängning. 

• Vid fall av mobbing eller k ränkande behandling mellan lärare - elev 
arbetar ansvarig rektor samt vd (alternativt annan lämplig person om så 
krävs) p å samma sä t t som mobbingteamet. Rektor ansvarar för att 
lämpliga åtgärder vidtas. Samtalen dokumenteras och uppföljning sker 
inom 2 veckor. 

4. Förebyggande arbete 
Genomgång av vår plan, definitioner, mobbingteam och hur vi arbetar p å 
skolan med alla elever, särskilt fokus p å år 1. 
Värderingsövningar och tema "rasism och främlingsfientlighet", ä m n e n 
religion och svenska. 
Tjej-grupp, kontinuerliga träffar. 
Diskussion personal - förhållningssätt . 
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5. Inflytande och delaktighet  
| Ti l l grund för likabehandlingsplanen och eventuell revidering finns: 
| • Svaren p å elevenkäter. Friends-kartläggning. 
| • Elevsamtal. 
j • Diskussion i skolråd och klassråd. 
| • Diskussion i arbetslaget. Personalgruppen diskuterar och utvärderar 

planen i slutet av vårterminen, samt tar f ram nya mål, delvis u t i f rån 
elevernas åsikter i ovan intervjuer. Detta sker i samband med arbetet 

! med kvalitetsredovisning. 

6. Information  
| • Årlig genomgång och diskussion av planens innehåll med personalen p å 
| skolan. Rektor ansvarar. 
I ® Årlig genomgång och diskussion av planens innehåll samt definitioner 

med elever p å skolan. Mentor och mobbingteam ansvarar, och detta sker 
| i normalfallet klassvis under hösten. 
I • Planen delas u t t i l l samtliga elever vid skolstart, åk 1. 
i • Genomgång vid föräldramöte åk 1. 
I • Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. 

7. Kompetens  
• Mobbingteamets medlemmar utbildas fortlöpande. 

| • Gemensam genomgång och diskussion av likabehandlingsplan. Rektor 
ansvarar och detta genomförs med personal i samband med revidering av 
planen. Friends medverkar. 

• Genomgång med all personal om de olika definitionerna och vad 
skollagen anger. Rektor ansvarar, Friends medverkar. 

• Genomgång med all personal om vad arbetet mot mobbing och k ränkande 
behandling p å skolan innebär. I detta ingår tydliga riktlinjer för hur 
personal ska agera om man upptäcker eller miss tänker mobbning eller 
k ränkande behandling. Mobbingteam ansvarar. 

• Erfarenhetsutbyte gällande arbete med värderingsövningar, spel och så 
i vidare i klasser/ grupper. Kurator kan delta.  

8. Uppföljning och Utvärdering  
t Planen följs upp i samband med läsårss lut . Det sker med hjälp av: 
| • Elevenkäter, kartläggning 
j • Samtal med elever 
i • Utvärder ing/diskussioner i arbetslaget 
j • Utvärdering i mobbingteamet 

j I samband med detta u t förs revidering av planen. Beslut om läsårets plan 
I fattas sedan av arbetslaget och skolrådet. 



Likabehandlingsplan? 

• Främja bams och 
elevers lika rättigheter 

• Föreligga och 
förhindra mobbing 

• Förebygga och 
förhindra trakasserier 
och annan kränkande 
behandling 

Dislo-tminering och trakasserier? 
Uppträdande som kränker • Kön • man/ kvinna 

• Elabk liUMnflrW 
Baaoncflt Ursprung/etnisk 
Enipp/raa/hudSrg 

• JieUgicrt=ex. kristen/ 
muslim/ ateist/ elfcr annor 
trosuppranniug 

• SftXiicU.LiggfiljijS-lKtcro-/ 
ho mo - / b isexue 11 

blint!/ ruQstotsbuntlen/ 
dialektisk 

' Ålder 
• Trarusexualjtct 

Kränkande behandling? 

Uppträdande som 

kränker någons 

värdighet - men inte 

har att göra med 

diskriminerings-

grunderna 

Nolltolerans? 

Budc elever och Idrare har 
rött till trygghet « h , 
arbetsro 

Ny lag som innebar 
KOLUOUR\ffSmot alla 
förmer av kränkande 
behandling 

Exempel på diskriminering? 
fttffcor kan inlc B betyget ?4VG 

Danskar Gr inle äta 

Atl kalla nilgon (ur"bog" - dver» 
Gtn man mio tror att personen i 
fräga flr homosexuell 

Exempel på kränkande 
behandling? 

f l i w 

• Biz DU KnuliJa pii vug in i 
klassrummet 

• ottbU hatad atc Q stryk 001 w,m 
skvallrar... 

• nägan sprider rykten om ett man 
till exempel ligger med mänga 

- ott bli kallad fSrnägot, lill 
exempel pä grund ov sin 
kroppsbyggnad 

- atc nögon skickar tosktgn sms 
ellor mep tiU dig. eller från din 
mobil till aitdm 

VatftraJUU dntkrtnkUA tifj>\evt< å*»am 
? rUutUl 

• Biz DU KnuliJa pii vug in i 
klassrummet 

• ottbU hatad atc Q stryk 001 w,m 
skvallrar... 

• nägan sprider rykten om ett man 
till exempel ligger med mänga 

- ott bli kallad fSrnägot, lill 
exempel pä grund ov sin 
kroppsbyggnad 

- atc nögon skickar tosktgn sms 
ellor mep tiU dig. eller från din 
mobil till aitdm 

VatftraJUU dntkrtnkUA tifj>\evt< å*»am 
? rUutUl 

Alla ska få w a som de BrS! 3 

Viktigt att skolan -
alltså vi tillsammans 
- dermierar 

V begreppen och 
J klargSr vad som inte 

/ är tillåtet att gora 
mot varandra! 

Biosfär tnAftver v i Sin 
hySp,.. 

DisliTuniaeringpå 
Nifeaipsskolan? : 

• Pä vilka sätt lorekoromer 
diskriminering på vär skola? 

1 Förekommer uttryck för 
fräraUngsBenUighct, homofobi, 
rasism eller' sexuella 
trakasserier? 

1 Behandlas alla pä samnia suil 
oavsett kön, étniejtet, religion, 
.sexuell läggning eller 
handikapp? 
Vad rycker du är acceptabelt? 
Vilka ctgilrder rvcher du vt ska 
ta till? 

Kränkande behandling på 
Mfsaip? 

• Tilltalar v i varandra på e t t a ä t t 
aom ibland kan uppfattas som 

mi kränkande? 
•', Finns detaåxskilda. miljöer där 

kränkning förekom mer mer ån 
pä. andra ställen? Exempelvis i 
verkstaden, i omklädnings-
rummen, i matsalen? 

• Vad rycker du är acceptabelt? 
• Vilka åtgärder tveker du att 

inan s k a ta tfll?" 

1 



Mobbning? 

När n å g o n eller några 
vid upprepade 
tillfallen och över 
tid utsätter någon 
eller några andra 
för kränkande 
behandling. 

Övrigt? 
L̂L̂H t—i • Högstatus och Ugsiatus? Vilka 

9. egenskaper (ror du gör en 
specifik elev till 
"högsta tuscfcV"? 

• Hur tycker du all msn kan 

• M a l nibcbi för all stilrka respekten 
(or varandra? 

• Vad gör man om man upplever 
otl en lärare upptrader 
kränkande? 

Olika nivåer! 

• Mobbing/kränkning 

elev-elev (MT) 

Mobbing/kränkning 

elev-lärare (Ag) 

Mbbbing-lcrönbiing 
lärare-elev (Ag) 

Mobbning på Nifsarpsskolan? 

• I elevenkäten svarar 

$§ >20% alt mobbning 

förekommer p ä skoten 

• > I 0 % svarar alt dc själva blivit utsatta för 
mobbning och/cl!cr 
kränkande behandling 

Mobbingteamet? 

Mattias Hörlén 

Siv Lenestrand 

Örjan Hälleljung 

Robert Ohlsson 

Mats Klasson 

Sofia Arebo 

V i är skyldiga att: 
Karlägga situationen på 

skolan 

Upprätta, utvärdera och 

revidera 

likabehandlingsplan 

Informera 

vårdnadshavare 

Informera huvudmannen 

Vad tror du om mobbning? 

• 
* Finn* det vina miljön- dir 

piobbiuAg föivkotatrur oOarc 3b 
pl andra jlflUm? 

i mobojtk po ikolan? 
Mfc^B : * Till \«n vSndtr du dig era du får 

• TrarduotlelevcrkivrerlillMd 
ranbbnlne. trokauerttr och 
taunlcautt; Or 13r n sz o U 

* Hur tycker du all man &n ubeU 
ftr oli furrbvssa mubbniag? 

i mobojtk po ikolan? 
Mfc^B : * Till \«n vSndtr du dig era du får 

• TrarduotlelevcrkivrerlillMd 
ranbbnlne. trokauerttr och 
taunlcautt; Or 13r n sz o U 

* Hur tycker du all man &n ubeU 
ftr oli furrbvssa mubbniag? 

VadbJnder? 
• ... - . • Rftmtal mpn npn/rif* 

f 

som utsatts 

• Samtal med den/de 
som 'mobbat' 

• Uppföljning efter viss 
tid! 

Vi behoven 
» Rutiner för att upptäcka! 

• Rutiner för att åtgärda! 

• Rutiner för att utreda! 

• Rutiner för anmälan till 
••" annan myndighet! 

• Åtgärder för att 
förebygga! 

• Åtgärder för att främja 
elevers lika rättighelerl 



APL - intyg 

1. Intyg gällande APL-platser för elever inom naturbruksprogrammet inriktning skog 



Eksjö 2014-01-25 

IngarpsTrävaror 
Ingarps Trävaror AB Eksjö Fordonsutbildning AB 

Nifsarpsskolan, Eksjö 

Intyg gällande APL-platser natmibrok inriktning skog. 

Undertecknat företag intygar härmed att vi kommer att ta emot elever på APL från Nifsarpsskolans 
utbildning inom programmet naturbruk inriktning skog. 

Kontaktuppgifter: 

Ingarps Trävaror AB 

Ingarp, 575 95 Eksjö 

Tel: 0381-405 00 

Fax: 0381-405 10 

E-post: office@ingarpstra.se 

Datum: 
: Z O H ' 0 1 - Z S 

Namntecknin 

Namnförtydligandé: 



Eksjö 2014-01-25 

Intyg gällande APL-platser naturbruk inriktning skog. 

Undertecknat företag intygar härmed att vi kommer att ta emot elever på APL från Nifsarpsskolans 
utbildning inom programmet naturbruk inriktning skog. C M o V f & r ^ $ & 4 t a r » t ) a.VA v/ i h a r 

Kontaktuppgifter: |^ K ? - O d n b e r q Aft 
Dunbergs skogsserviee AB 
Entreprenörsgatan 3, 575 36 EKSJÖ 
Tel: 0381-393 60 el. 070-603 90 98 
Fax:0381-173 63 . 
E-post: ttontongdunbefgft^a. h g k & n r ^ K - p c . $ e  

Datum: 

Namnteckning: 

Namnförtydligandé: 



Eksjö 2014-01-25 

S Ö D R A 

Södra Skog, Vetlanda Eksjö Fordonsutbildning AB 
Nifsarpsskolan, Eksjö 

Intyg gällande APL-platser naturbruk inriktning skog. 

Undertecknat företag intygar härmed att vi kommer att ta emot elever på APL från Nifsarpsskolans 
utbildning inom programmet naturbruk inriktning skog. 

Kontaktuppgifter: 
Södra Skog 
Vetlanda verksamhetsområde 
Spikvägen 1, 574 37 Vetlanda 
Telefon 0499-159 80 
Fax 0383-185 56 
E-post vetlandavo@sodra.com 



Särskilt stöd - blanketter 

1. Blankett för anmälan av elev i behov av särskilt stöd 

2. Blankett för pedagogisk kartläggning 

3. Power point-presentation för personal - särskilt stöd 



Anmälan av elev i behov av särskilt stöd 

Skol lagen 3 kap. 8§ 

Elevens namn: Klass: 

Elevens personnummer: Datum: 

Vårdnadshavares namn: Mentor: 

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare: Anmälande lärare: 

Beskrivning av problembild, åtgärder som är vidtagna och resultat av dessa samt övriga 
kontakter som tagits: 

Frånvaro? 

Underskrift anmälande Datum 

Fylls i av rektor 
Åtgärder Ansvarig Uppföljning, datum 

Beslutas rektor, underskrift Datum 

i j Ni fsarpsskolan 



Kartläggning av elev 

Elevens namn: Klass: 

Elevens personnummer: Kartläggning utförd av: 

Samtal har förts med: 
Datum 

Elev 
Datum 

Elevhälsan 
Datum 

Rektor 

Vårdnadshavare 

Övrig personal 

Specialpedagog 

Datum 

Datum 

Datum 

Undervisande lärare | 
Ange vilka: 

Datum 

Datum 
Annan extern kontakt 

Ange vilka: 

Hur beskriver eleven/vårdnadshava re/persona I/övriga elevens styrkor och svårigheter? 

Vilka resultat har eleven nått och vilken kunskapsnivå ligger eleven på i de olika kurserna? 

Hur ser elevens frånvaro ut och vilka anledningar ligger bakom eventuell frånvaro? 

Hur fungerar eleven I olika grupper och med olika vuxna på skolan? (exempelvis trivsel, 
samarbete, arbetsmoral) 

Nifsarpsskolan 



Kartläggning av elev 

Hur ser elevens sociala situation ut, i och utanför skolan? 

Vilka arbetsformer och arbetssätt är mer kritiska respektive stödjande för eleven? 

Vilka är de kritiska situationerna för eleven i skolan? 

Vilka åtgärder har tidigare gjorts, på nuvarande och tidigare skolor, och hur har dessa utfallit? 

Genomförd av, underskrift Datum 

D Eleven är i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram upprättas. 
D Eleven är inte i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram upprättas inte. 

Beslutas rektor, underskrift Datum 

2 | Ni fsarpsskolan 



2014-01-28 

Grundförutsättningen: 
Alla barn och elever skajges den [adning och 

stimulans som de b^hsyar i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrånsina egna 
förutsättningar s,ka klfeaa^ye^klas sä långt som 
möjligt enligtlittildrilftgejÄ rhar.€lever som lätt 
när de kunskapskrav som minst ska' uppnås ska 

ges ledning och stimulans for att kunna nå 
längreJ sin kunskapsutveckling. 

Skollagen, 3 kap. 3 § 

Vilka är det del 2? 

"När en elev i . . . gymnasteskolan rlskeraratt inte nå 
kunskapsmålen i något ämne sk.a elevens behov av 
särskilt stöd uppmärksarnrhas.Ajirfra tecken på atl en 
elev är i behov av särskilt stöd kan vara att eleven 
vantrivs i skolan, har svårt att fungera i gruppen, är 
upprepat eller längvarit frånvarande, har ett 
utagerande beteende eller drar sig undan. En del av d 
elever som är i behov av särskilt stod uppvisar 
koncentrationssvårigheter, tal7 och språksvårigheter 
eller psykosociala besvär" • { 

StalutiAett alfmäno räd 

Anmälan innehåller: 
•'Elevens personuppgifter 

^Uppgift om anmälande och ansvarig 
lärare 

-''Beskrivning av problembild samt vilka 
åtgärder som genomförts (samtal med 

elev, värdnadshavare, tillrättalagda 
, uppgifter?) 

</ Datum, underskrift 
•/Handlingsplan och uppföljning fylls i 

av rektor y 

Elever i behov av särsk i l t s töd 

Hur gör vi med dem??? 

Orsaken kan vara: 
•f Sjukdom, funktionshinder eller 
funktionsnedsättning. Trötthet 

SPedagogiska problem -
inlärningssvårigheter, svårigheter med 

läsförståelse, koncentrationssvårigheter 
SSociala problem - bekyrnmer med 

kamrater, familj eller andra relationer 
/Tidigare erfarenheter av skolan, 

mpttation ; , • 

Varför? 
Syftet är att reda ut vad i 

skolsituationen sorn förorsakar en 
elevs svårigheter för att b e d ö m a vilka 

åtgärder som behovs för att 
tillgodose elevens behov,av särskilt 

-. ' stopV , ; 
Anmälan komrner att resultera i en 

enkel pedagogisk kartläggning. 

Vilka är det? 
"Om det Inom ramen för undervisningen eller 
genom resultatet pa ellérgenom resultatet på 
ett nationellt prov,'genom tippgifterfrån lärare, 
övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare framkoriirhér^tt det kan 
befaras att en elev inte kommer att nä de 
kunskapskrav som minst ska uppnås,ska detta 
skyndsamtanmälastill rektor.?* ' 

i i " 

Vad gör d u? 
Vid farhåga om.att eleven inte når 

kunskapsmålen: 

»'"Prata med elevens mentor 

^Bestäm vem som gör anmälan till 
rektor 

/ A n m ä l med hjälp ay.särskild 
blankett '; 

Enkel pedagogisk terfläggning: 
Genomförs av mentpr enligt särskild 

• blankett 

Samtal ska ALLTID föras med eleven, 
vårdnadshavare och övrig 

undervisande lärare. 

Elewårdsteam, rektor. 
specialpedagog, tidigare lärare och 

andra externa kan behöva tillf r ägas. 

1 



2014-01-28 

Enkel pedagogisk kartläggning: 
•"Elevens styrkor och svårigheter 

•"Resultat och kunskapsnivå i olika kurser 
•"Frånvaro och eventuella orsaker 

•'Hur eleven fungerar i olika grupper 
/Social situation 

-''Arbetsformer och arbetssätt som fungerar 
eller inte fungefer 

•"Kritiska situationer för eleven i skolan 
•'Tidigare åtgärder och utfall av dessa 

Åtgärder kan vara: 
•'Ät frukost! Kostrådgivning, 

sömnrådgivning 
•"Studieteknik 

•"Anpassade läromedel 
•'Individuellt schema 
•'Individuell planering 

•'Handledning' 
/Extratid 

•"Samarbete med vårdnadshavare 
»"Samtalskontakt, 

•"Reduceratprograrh 
•'Externa kontakter, remisser 

Frånvaro 
/ A l l frånvaropåverkarelevens 

möjlighet att. nä målen 
/ N ä r en elev ej studerar heltid ska helt 
studiemedel ej betalas u t - undantaget 

är sjukskrivning 
/Läkarintyg bör-begäras in vid 

långtidssjukdam elierom eleven ofta är 
sjuk, <4 ggr bör Vvonne kalla för samtal 

•'Anmäld fränvaroorsak är INTE lika 
med "giltig" frånvaro ' : ; 

Beslut om åtgärdsprogram 
/Fattas av rektor utifrån kartläggning 

utifrån diskussioniay resultatet av 
kartläggningen- finns behov av 

särskilt stöd 

/Åtgärdsprogram utarbetas av 
specialpedagog och rektor i 

samarbete med mentor eller 
undervisande lärare 

Uppföljning 

/Åtgärdsprogram följs upp efter viss 
bestämd tid äv elev, vårdnadshavare, 

specialpedagog; rektor och 
mentor/undervisande lärare i lämplig 

.kombination:1.' 

/Beslut om förlängning, revidering 
eller avslut'x 

Nyheter för i årl 
/ A n m ä l a n mecf blankett till rektor 

/Kartläggning Som genomförs av 
mentor 

/Åtgärdsprogram med uppföljning 

/Klasspärmar fft 1 

/Klasskonferenser: åk 1 

/Kallelse till Yvonne efter fyra 

sjukfrånyarotillfällén 

Åtgärdsprogram innehåller 
/Åtgärder pä olika nivåer; Individ/grupp och 

.organjsation 
' /Mål förarbetet 

/Åtgärder som bedöms.nödvändiga för att 
tillgodose eleyens behov .av särskilt stöd 

/Uppgifter om vem sorn ansvarar för olika 
åtgärder 

/ T i d för uppföljning och utvärdering, beslut om 
avslutande, förlängning eller revidering 

/Upprättas helstf samarbete méä elev och 
värdnadshavaré. 

Frånvaro a åtgärdsprogram? 
/Tror vi att eleven når målen trots 

frånvaron? ='samtal och CSN 

/ N å r eleven inte.mäjen på grund av 
frånvaro? = samtal, åtgärder för att 

eleven ska närvara samt CSN 
/ Ä v e n "giltig" frånvaro kan rendera 

ett åtgärdsprogram 
/Tänk också att hög frånvaro, ofta 

beror på hur eleven upplever 
skolsituationen! .. v 

Markus Specjälpsdagc>gs roll: 
/Handledning till elever och kolleger 

/Åtgardsprdgram och 

åtgärdsichema/strukturer 

/Uppföljningar 

/Screening åk 1; sVefiska och 

nia tematik 

/Klasskonferenser 
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PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 53-
70 
Tid: 2014-04-14 kl. 13.00-16.30 
 
Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 60 
Dnr 
LJ 
2014/ 
495 

Remissyttrande över ansökan från Eksjö 
Fordonsutbildning AB om att starta 
naturbruksutbildning 
Regionala utvecklingsdirektören redogör för ärendet. 
Skolinspektionen har mottagit ansökan från Eksjö 
fordonsutbildning AB om att få starta naturbruksutbildning 
med inriktning skog. Landstinget är huvudman för 
naturbruksutbildningen i länet för de två skolorna Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo 
Naturbruksgymnasium. Landstinget har ett samarbetsavtal 
med länets 13 kommuner om att driva denna utbildning. 
Landstinget har mot bakgrund av detta lämnat ett yttrande. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att rekommendera Skolinspektionen att mot bakgrund av 
bifogat yttrande inte godkänna start av den utbildning som 
avses i ansökan 32-2014:869. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
 

Rune Backlund Malin Wengholm  
 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


	DOC010414-01042014085942
	AAA
	Yttrande_skogsutbildning.pdf
	Bakgrund
	Landstinget synpunkter
	Förslag till beslut.

	Missiv_fordonsutbildning_ny.pdf
	Förslag till beslut

	remissvar_skolinspektionen_ny.pdf
	Bakgrund
	Landstinget synpunkter

	arende_7_ansokan_om_friskola_och_yttrande.pdf
	DOC010414-01042014085942
	AAA
	Yttrande_skogsutbildning.pdf
	Bakgrund
	Landstinget synpunkter
	Förslag till beslut.

	Missiv_fordonsutbildning_ny.pdf
	Förslag till beslut

	remissvar_skolinspektionen_ny.pdf
	Bakgrund
	Landstinget synpunkter



