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Resurstilldelning särskola 2018/19
Antalet elever i grundsärskolan uppgår enligt prognos inför hösten, i både
ämnen och ämnesområden, till 32 elever från hemkommunen +6 från
utomstående kommun. En elev integreras i Lidhult. Antalet elever på
Sunnerbogymnasiet prognostiseras till 11 på individuell inriktning och 1
på nationell.
Enligt tidigare beslut i nämnden genererar varje elev i särskolan 0,37 lärartjänst.
Mätning av elevantalet görs med regelbundenhet och resurser kan tillkomma eller dras
ifrån.
Prognosen visar att det blir 32 elever från Ljungby kommun till grundsärskolan i
höst och att Markarydseleverna blir 6
Integrerade elever i grundskolan blir 1, på Lidhult skola.
Gymnasieskolan
Prognosen visar att på den Individuella inriktningen kommer det 4 nya elever till, vilket
totalt genererar 4,1 tjänst.
Nationella inriktningen finns det 1 elev på och det genererar 0,5 tjänst.
Särvux ligger utanför den här resurstilldelningen.

Förslag till beslut
14,2 lärartjänst tilldelas grundsärskola
Integrerad elev genererar 0,15 tjänst till ordinarie skola, Lidhultskolan
4,1 +0,5 tjänst till gymnasiesärskolan Sunnerbogymnasiet
Talpedagog på helheten 0,75 tjänst
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Mätpunkter avseende elevantal i grundsärskolan
Särskolans elevantal som ligger till grund för tilldelning av lärarresurser prognosticeras
fram i januari inför nästa läsår.
Antalet inskrivna på grundsärskolan mäts den 15:e följande månader; januari, februari,
mars, april, maj, augusti, september, oktober och november. Verksamhetens
lärartilldelning justeras därefter efter dessa mätpunkter.

När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda området
och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen
Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.
x

Ja

Nej

2. Jämställdhet
Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.


Ja

x

Nej.

3. Tillgänglighet
Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.


Ja

x

Nej.

4. Hållbar utveckling
Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.


Ja

x

Nej.
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