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Uppdrag 2012 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2012 
 
 
 

Gymnasienämnd 2012-02-15. 1 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

1:1 Att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på plan för 

rekryteringsarbetet 

Ja Ett uppdrag ligger ute på en av rektorerna 

1:2 Att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag på hanteringen av 

körkortsutbildning för eleverna 

Nej  

1:3 Att uppdra till gymnasiechefen att teckna samverkansavtal med i första hand de 

kommuner som bedriver NIU-utbildningar och i förlängningen även med övriga 

kommuner i Norr- och Västerbotten samt att uppdraget begränsas till de av Skolverket 

certifierade NIU-utbildningarna 

Ja Arbetet pågår fortlöpande 

1:4 Att uppdra till förvaltningen att vid senare sammanträde redovisa arbetet med att se 

över förutsättningarna till att få till stånd Teknikcollege 

Delvis Arbetet pågår 

1:5 Att förvaltningen ger ett skriftligt svar till lärarna som kommit med skrivelsen om 

politikernas roll vid programråden 

Ja  

   

Gymnasienämnd 2012-03-14. 2 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

2:1 Att utvecklingsplanerna presenteras vid nämndens första sammanträde i höst Ja Mallen för utvecklingsplanerna konstruerades 
inför terminsstart och arbetas fram på 
rektorsnivå inför nämnden första möte. 
Presenterades vid nämndens första möte 2013 
 

Gymnasienämnd 2012-04-25. 3 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt  

3:1 Att uppdra till förvaltningen att ta fram en mall för verksamhetsrapporter avseende 

bland annat måluppfyllelse, enkäter, ekonomi, redovisning av utvecklingsprojekt m.m. 

som kan delrapporteras till nämnden flera gånger per år 

Ja Tertialrapporter inom ramen för utvecklings- 
planerna 
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3:2 Att resultatet av PESOK undersökningen presenteras vid nämndens sammanträde i 

juni 

Ja Resultatet redovisades vid sammanträdet 2012-
06-13 

3:3 Att uppdra till gymnasiechefen att teckna avtal med NLL avseende hjälpmedel Ja Beslutet i nämnden gäller enligt NLL för att 
avtalet ska kunna tillämpas! 

3:4 Att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i juni presentera ett 

förslag till sammanträdesdagar för hösten 2012 

Ja Förslaget presenterades och fastställdes vid 
sammanträden 2012-06-13 

3:5 Att det vid nästa gymnasienämnd i juni ges en återkoppling kring 

schemaplaneringen 

Ja  

3:6 Att uppdra till förvaltningen att informera nämnden om formerna för eventuella 

ledigheter 

Ja Framgår i Skolverkets allmänna råd från 2012 

3:7 Att uppdra till förvaltningen att utreda hur andelen elever som inte fått godkända 

slutbetyg förändrats de senaste åren samt att lyfta fram exempel där elever lyckats bättre 

inklusive åtgärder på kort och lång sikt 

Ja Framgår i redovisningen av Öppna jämförelser. 
Kommer att synas ännu tydligare i de 
utvecklingsplaner som upprättas. 

3:8 Att uppdra till förvaltningen att redovisa resultatet av utvärderingen av kurser som 

bedrivs med distansteknik 

Ja Redovisades vid nämndsmötet 2012-06-13 

Gymnasienämnd 2012-06-13. 4 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

4:1 Att uppdra till förvaltningen att till nämnden i september komma med förslag till 

      åtgärder utifrån resultaten i PESOK undersökningen 

Ja Skrivs in i de upprättade utvecklingsplanerna 

4:2 Att uppdra till förvaltningen att bevaka processen för en ny gymnasieskola i  

Gällivare/Malmberget och ordna en temadag för gymnasienämnden under hösten i 

denna fråga. 

Ja Temadagen genomfördes 2012-10-23 med 
deltagande av arkitekt Anna Törnqvist 

Gymnasienämnd 2012-09-05. 5 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

5:1 Att uppdra till förvaltningen att arrangera ytterligare en temadag för nämnden vid  

      lämpligt tillfälle.  

Nej Vi avvaktar hur processen fortlöper och 
planerar in dagen längre fram i tiden 

Gymnasienämnd 2012-10-09. 6 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

6:1 Att uppdra till gymnasiechefen att undersöka hur det ser ut med behörigheten bland  

      anställda lärare.  

Nej Arbetet planeras in i samband med att 
tjänstefördelningar upprättas 
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6:2 Att uppdra till förvaltningen att genomföra utvärderingar både ur ett elev- och 

      lärarperspektiv angående hur distansundervisning upplevs. 

Ja Kursutvärderingarna omfattar alla 
distanskurser, lärarperspektivet fångas upp i 
särskild enkät  

6:3 Att ge förvaltningen i uppdrag att identifiera frågor i elev- och föräldraenkäter som 

      speglar värdegrund och medinflytande 

Ja Ligger i övergripande utvecklingsplanen och 
kursutvärderingarna 

6:4 Att uppdra till förvaltningen att undersöka vad den ökade rörligheten inom LKF- 

      regionen innebär kostnadsmässigt. 

Pågående  

6:5 Att uppdra till förvaltningen att genomföra mätning över hur det ser ut med 

      lärarlösa/inställda lektioner. 

Ja Kriterier för vad som ska rapporteras samt 
mätvecka för vårterminen fastställd 

Gymnasienämnd 2012-11-21. 7 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

7:1 Att uppdra till förvaltningen att fastslå vårens mötesordning utifrån beslutad 

mötesstruktur. 

Ja Mötesordningen fastställdes vid nämndens 
sammanträde 2012-12-19 

Gymnasienämnd 2012-12-19. 8 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

8:1 Att uppdra till förvaltningen att utifrån varje skolas resultat göra en övergripande 

och nedbruten analys som underlag till nämnden.  

Ja Kommer att framgå i de utvecklingsplaner som 
är under framtagande 

 


