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Utbildningsnämnden

Meddelanden 2021-01-27
Kommunfullmäktiges val 2020-12-14 till parlamentarisk beredning. KS 2020/10
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14 om servicelöfte för Älmhults kommun.
KS 2020/133
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14 om program för mål och uppföljning av
privata utförare. KS 2020/136
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 190 Servicelöfte för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/133

Kommunfullmäktiges beslut
1. Införa servicelöftet från och med 1 januari 2021.
2. Punkt om Du ska kunna komma i kontakt med oss under de tider vi lovat
läggs till servicelöftet.
3. Punkt om Du ska ha möjlighet att förstå det vi skriver och säger läggs till
servicelöftet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04, § 27, att införa ett servicecenter i
kommunhuset. I oktober månad startades servicecenter och i samband med det
uppdrog kommunchefen till IT- och digitaliseringschefen att tillsammans med
den nya servicechefen utarbeta ett förslag till servicelöfte. Ett förslag har nu
tagits fram i dialog med samtliga förvaltningar inom kommunen.
Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad man som
invånare, företagare och besökare kan förvänta sig av kommunen. Servicecenter
föreslås årligen följa upp servicelöftet för att kommunen ständigt ska förbättra
tillgängligheten och bemötandet i verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att servicelöftet införs från och med 1
januari 2021.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-12-01, § 261, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Införa servicelöftet från och med 1 januari 2021.
2. Punkt om Du ska kunna komma i kontakt med oss under de tider vi lovat
läggs till servicelöftet.
3. Punkt om Du ska ha möjlighet att förstå det vi skriver och säger läggs till
servicelöftet.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-12-01, § 261
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 157
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16
 Servicelöfte för Älmhults kommun

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 189 Program för mål och uppföljning av privata
utförare
Ärendenummer KS 2020/136

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta program för mål och uppföljning av privata utförare daterad 2020-1105.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till program för mål och
uppföljning av privata utförare. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa uppföljning och kontroll av privata
utförare, öka allmänhetens möjlighet till insyn i privata utförares verksamhet
samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas av
kommunen.
För innevarande mandatperiod saknas ett sådant program för Älmhults kommun
och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ”Förslag till program för
mål och uppföljning av privata utförare” daterad 2020-11-05 fastställs.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-12-01, § 260, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att fastställa program för mål och uppföljning av privata
utförare daterad 2020-11-05.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-12-01, § 260
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 157
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26
 Förslag till program för mål och uppföljning av privata utförare, daterad
2020-11-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

2020-11-05
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Kommunstyrelsen

Styrande dokument

Program för mål och
uppföljning av privata utförare
Ärendenummer KS 2020/136

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-12-14 § 260
Dokumenttyp Styrande dokument
Gäller från och med 2020-12-14
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen
Framtaget av Elisabeth Olofsson, kanslichef kommunledningsförvaltningen
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1. Inledning och syfte
1.1 Bakgrund
Kommuner får enligt kommunallagen överlämna skötseln av kommunala
angelägenheter till en juridisk person eller en enskild individ (s.k. privata
utförare). Detta gäller dock inte om det inte i lag eller förordning anges att
verksamheten ska bedrivas av kommunal nämnd eller om den innefattar
myndighetsutövning.1
När vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare
har kommunen en skyldighet att kontrollera och följa upp verksamheten samt
tillförsäkra sig att allmänheten ges insyn i den verksamhet som lämnats över.2
För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett program med mål
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa uppföljning och kontroll
av privata utförare, öka allmänhetens möjlighet till insyn i privata utförares
verksamhet samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata
utförare anlitas av kommunen. 3

1.2 Definitioner
Huvudman

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter
oavsett om utförandet sker i egen regi eller av en privat
aktör. Kommunen behåller således det övergripande
ansvaret även om en verksamhet har överlämnats till en
privat utförare.

Privata utförare

En privat utförare är en aktör utan kommunalt ägande
och avser en juridisk person eller en enskild individ som
har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. En
privat utförare kan exempelvis vara ett aktiebolag, ett
handelsbolag, en ekonomisk eller ideell förening. Även
idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan
således vara privata utförare. Ett hel- eller delägt
kommunalt bolag, stiftelse eller förening är däremot inte att
betrakta som privata utförare.4
Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal
angelägenhet genom att ingå avtal efter ett

10 kap. 1 § kommunallag (2017:725), KL
10 kap. 8-9 §§ KL
3 5 kap. 3 § KL
4 10 kap. 7 § KL
1
2
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upphandlingsförfarande enligt LOU5 eller LUF6 – eller
genom LOV7.

1.3 Omfattning
Programmet omfattar mål och riktlinjer för berörda verksamheter,
uppföljning och kontroll av dem samt förfarande för att sörja för
allmänhetens insyn.
Programmet omfattar all verksamhet där Älmhults kommun är huvudman.
Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs
av en upphandlad utförare8 alternativt då verksamheten bedrivs av utförare i
ett valfrihetssystem9. Programmet gäller således alla verksamhetsområden
som kommunen upphandlar – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och
sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och
annan infrastruktur etcetera. Programmet kan handla om såväl hela
verksamheter som delar av en verksamhet.
Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och regleras genom
tillståndsgivning. De är inte upphandlade eller ingår i valfrihetssystem och
omfattas därmed inte av detta program.
Kommunens bolag ska i tillämpliga delar också följa programmet för
uppföljning av privata utförare. Om en kommun överlämnar skötseln av en
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se
till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som bolaget i sin tur
överlämnar till privata utförare. På motsvarande sätt finns bestämmelser om
insyn beträffande delägda bolag, stiftelser och föreningar.10
Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingår efter att
programmet fastställts i kommunfullmäktige.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
7 Lag (2008:962) om valfrihetssystem
8 Enligt LOU eller LUF
9 Enligt LOV
10 10 kap. 1, 4, och 6 §§ KL
5
6
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2. Mål och riktlinjer för privata utförare
2.1 Mål och riktlinjer för verksamheten
Alla kommunala angelägenheter, oavsett utförare, ska utföras i enlighet med
kommunfullmäktiges uppsatta mål. Kommunfullmäktiges fastställda
resultatmål är riktade uppdrag till samtliga nämnder. Resultatmålen följs upp
vid delårsrapport 1, delårsrapport 2 och i samband med årsredovisningen.
I Älmhults kommun är samtliga kommunfullmäktiges mål kopplade till
huvudprocesser. För närvarande är huvudprocesserna; utbildnings- och
arbetsmarknad, välfärd och samhällsutveckling. Huvudprocesserna utgår
från Älmhults kommuns vision.

Kommunen har ett antal olika styrdokument där de mål och riktlinjer som
styr Älmhults kommun skildras. Dessa ska följas av såväl kommunens
verksamhet, de kommunala bolagen och de privata utförarna.

16
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2.2 Mål och riktlinjer vid upphandling och
avtalstecknande
När kommunala tjänster eller verksamheter upphandlas ansvarar
kommunstyrelsen och nämnderna för att krav och villkor enligt lagstiftning,
kommunfullmäktiges mål, riktlinjer samt övriga relevanta styrdokument beaktas.
Samtliga dessa krav och villkor ska ligga till grund för upphandlingsdokument11
och ingå i de avtal som ingås.
Det ska vara enhetliga krav på egen verksamhet och privata utförares
verksamhet. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur
brister i verksamheten hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter att
besluta om sanktioner eller hävning av avtal ska vara tydligt reglerat i avtalet.
Eftersom kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för uppföljning och
kontroll inom sitt ansvarsområde ska ansvarsfördelningen regleras i de avtal och
uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. Ansvaret innebär att avtal
eller upphandlingsdokument ska:









Säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges angivna
mål och riktlinjer i den mån de är tillämpningsbara.
Reglera hur uppföljning och kontroll ska gå till med varje privat utförare.
Säkra att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av
verksamheten.
Säkra att utföraren rapporterar in nödvändiga uppgifter (såsom
statistikuppgifter) till kommunen, i nationella register och till andra
myndigheter.
Reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och
redovisas för allmänheten.
Säkra en god informationssäkerhet och lagenlig hantering av
personuppgifter12.
Säkra allmänhetens rätt till insyn och information (se allmänhetens rätt till
insyn och information).
Säkra meddelarfriheten hos de anställda (se ansvar för säkerställande av
meddelarfrihet).

3. Kontroll och uppföljning
3.1 Ansvar och riktlinjer
När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska
kommunen följa upp och kontrollera verksamheten.13 Det är varje nämnd som
Förfrågningsunderlag.
Enligt dataskyddsförordningen och annan lagstiftning som rör personuppgifter som
exempelvis patientdatalagen (2008:355).
13 10 kap. 8 § KL.
11
12
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ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde samt att tillse att
lagar, regler, mål och riktlinjer tillgodoses i de avtal som ingås med varje privat
utförare. Syftet med bestämmelsen är inte bara att kommuner ska tillförsäkra sig
en möjlighet att kontrollera och följa upp den verksamhet som lagts ut på annan,
utan också vidta faktiska åtgärder för kontroll och uppföljning.
Kommunfullmäktige i Älmhults kommun har fastställt en övergripande
verksamhetsplan för intern kontroll14. Av denna framgår att nämnderna har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den egna verksamheten och
gäller även då driften av en verksamhet har lämnats över till en privat utförare.
Detta innebär bland annat att:




en organisation inom förvaltningen ska upprättas för internkontrollarbetet
årlig uppföljning av nämndens interna kontroll ska rapporteras till
kommunstyrelsen
det ska finnas en fastställd rutin för hur planering och rapportering av
internkontrollarbetet ska gå till samt en plan för introduktion av nyanställda
om vad intern kontroll innebär

Nämnderna ska utifrån detta varje år anta en särskild plan för det kommande
årets uppföljning av den interna kontrollen i enlighet med kommunens system
för ledning och styrning15. I planen ska varje nämnd, utifrån detta program,
utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas
upp. Anvisningarna bör omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, det vill
säga även verksamhet i kommunal regi.
Anvisningarna ska minst innehålla:




Former för uppföljning av utförare; bland annat metod, tidplan och ansvar
Vad som ska följs upp
Former för återkoppling av uppföljning och kontroll till nämnd, utförare och
allmänheten

Nämnden ska, i enlighet med kommunens system för ledning och styrning,
rapportera resultatet från uppföljningen av privata utförare för det gångna året
till kommunstyrelsen. Därefter ska kommunstyrelsen årligen, samtidigt med
årsbokslutet, redovisa för kommunfullmäktige hur arbetet med uppföljning och
kontroll har bedrivits och resultatet av detta.

3.2 Ansvar vid identifierade brister
I de fall uppföljningen av verksamhet som utförs av privata utförare visar på
brister ska dessa rapporteras till ansvarig nämnd.
Om kommunen bedömer att bristerna är allvarliga och/eller om det finns risk att
en privat verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas ska en åtgärdsplan tas
fram i samråd med den privata utföraren. Planen ska godkännas av ansvarig
nämnd och delges kommunstyrelsen.

14
15

KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll.
KS 2017/135, Policy för intern kontroll.
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4. Allmänhetens rätt till insyn och information
Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en
privat utförare.16 Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn
i hur uppdraget utförs. Informationen ska även utgöra ett underlag för
medborgaren att göra ett aktivt val av utförare, i de fall tjänsten utförs enligt
lagen för valfrihetssystem.
Det ska i avtalen skrivas in att utföraren ska lämna information när kommunen
begär det. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta
sådana uppgifter som kan utlämnas med rutinbetonade åtgärder17, inte strider
mot lag eller utgör en företagshemlighet18.
Kommunen ska redovisa resultatet av uppföljningar av privata utförare.
Redovisningen ska ske på kommunens hemsida.
Informationen ska vara lättillgänglig, informativ och överskådlig.
Utförare av kommunala angelägenheter ska ha en rutin för att hantera klagomål
och synpunkter. På begäran ska uppgifter från klagomålshanteringen överlämnas
till kommunen.

5. Ansvar för säkerställande av meddelarfrihet
Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att det genom avtal
tillförsäkras att personal hos privata utförare har meddelarfrihet som kan
likställas med den meddelarfrihet som finns inom det offentliga19. Anställda hos
de privata utförarna ska informeras om meddelarfriheten av sina chefer.

6. Programmets giltighet
Programmet gäller för aktuell mandatperiod. Nytt program ska antas för varje
mandatperiod. Programmet gäller även för de helägda kommunala bolagen.

3 kap. 19 a § KL
Med rutinbetonade åtgärder avses en begränsad arbetsinsats som inte är förknippad med några
nämnvärda kostnader, se RÅ 1988 ref. 84.
18 Enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
19 Meddelarfrihet innebär att alla har rätt att straffritt lämna uppgifter i vilket ämne som hels för
offentliggörande och i publiceringssyfte, se bl.a. 3 kap. 1-2 §§ tryckfrihetsförordningen
(1949:05).
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Tjänsteskrivelse
Datum
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Svar till Skolinspektionen riktad
kvalitetsgranskning
Ärendenummer UN 2019/121

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde under hösten 2019 en riktad kvalitetsgranskning
av Älmhults kommuns arbete på huvudmannanivå. Beslutet efter denna
granskning kom sedan under senvåren 2020 och i detta fanns några
utvecklingsområden som skolinspektionen hade identifierat. Älmhults kommun
ska skicka in en redogörelse till Skolinspektionen över hur man jobbat dessa
senast den 6 februari.
Utbildningsförvaltningen hade redan inlett ett förbättringsarbete rörande dessa
utvecklingsområden. Hur detta har gjorts redogörs i Formulär för
huvudmannens redovisning. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner detta svar och även att kvalitetsrapport Kunskap, utveckling och
lärande bifogas till svaret. Förvaltningen föreslår även att Plan för insatser för
likvärdig skola 2020 bifogas svaret.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20
 Yttrande gällande vidtagna åtgärder med anledning av utvecklingsområden i
regelbunden kvalitetsgranskning i Älmhults kommun
 Kvalitetsrapport Kunskap, utveckling och lärande
 Plan för insatser likvärdig skola 2020

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar till
Skolinspektionen gällande yttrande gällande vidtagna åtgärder med
anledning av utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i
Älmhults kommun
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Datum
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Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Skolinspektionen
Utvecklingsstrateg, Camilla Svensson
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Bilaga: Formulär för att redovisa vidtagna åtgärder

Yttrande gällande vidtagna åtgärder med anledning av
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Älmhults
kommun
Dnr SI 2019:5752
Bifogas:
Kvalitetsrapport Kunskaper, utveckling och lärande
Plan för likvärdig skola

Formulär för huvudmannens redovisning
Utvecklingsområde
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Huvudmannens analys av tidigare kvalitetsarbete visade att delaktigheten kring SKA-arbetet inte var
tillfredställande, varken på huvudmannanivå eller på skolnivå. Tidigare var flera delar av SKA-processen
(resultatanalys, kvalitetsuppföljning med skolenheterna, skolanalyser, kommunövergripande analys, beslut
om utvecklingsinsatser) till stora delar ensamarbete av rektor, utvecklingsstrateg eller utbildningschef.
Enligt huvudmannens analys var det dels den låga delaktigheten kring SKA-arbetet men också
kompetensbrister inom analysarbete som bidragit till bristande analysunderlag och analysbearbetning på
huvudmannanivå.
Huvudmannens analys av det egna kvalitetsarbetet har ställts i relation till modern skolforsknings
slutsatser (t ex av Blossing, Håkansson & Sundberg, Scherp och Timperley) och har också diskuterats med
skolforskare och lektorer från Linnéuniversitetet. Den samlade analysen och slutsatserna har legat till
grund för de förändringar som planerats under läsåret 19/20 och som från och med augusti 2020 sjösatts
inom utbildningsnämndens alla verksamheter. Huvudmannen har därför genomfört betydande
förändringar inom det systematiska kvalitetsarbetet:
Avstämningsområdena för huvudmannens uppföljning har förändrats och förtydligats, så att de nu har en
tydligare förankring i skollag och läroplan och täcker alla områden i styrdokumenten. Varje
avstämningsområde följs upp från skolnivå till huvudmannanivå utifrån tre aspekter: 1) nationella målen,
2) varje verksamhets specifika behov, förutsättningar och målprioriteringar och 3) huvudmannens
prioriterade utvecklingsområden utifrån kommunövergripande analys.
Arbetsgången kring SKA-arbetet har utvecklats. Förvaltningsledningen med utbildningschef,
verksamhetschef för grundskolan, verksamhetscontroller och utvecklingsstrateg granskar verksamheternas
resultat och gör resultatanalyser, som lyfts med skolorna bl a under skoldialoger. Skoldialoger har
tillkommit som en kvalitetshöjande åtgärd inför läsåret 2020/2021. Skoldialogen är ett samtal mellan
verksamhetschef, utvecklingsstrateg, rektor och representanter från lärare (t ex arbetslagsledare,
förstelärare, skolutvecklingsteam, elevhälsopersonal, fritidsrepresentant, m fl) om verksamhetens resultat,
undervisning, förutsättningar, utvecklingsbehov med mera.
Förvaltningsledningen har även inför läsårsstart 2020/2021 infört kvalitetsdialoger, där rektorer,
verksamhetschef, utbildningschef och utvecklingsstrateg deltar och ytterligare samtalar om resultat,
orsaksfaktorer, behov och förutsättningar.
Varje rektor lämnar fortfarande också en skriftlig sammanfattande dokumentation till förvaltningen per
avstämningsområde, totalt tre per skola och läsår.
Förvaltningsledningen sammanfattar utifrån dessa underlag (dvs dokumentationen som kompletterats
med fördjupande och breddande dialoger) ytterligare resultat- och orsaksanalyser på huvudmannanivå,
som bland annat presenteras för och diskuteras med politiken och som ligger till grund för planering av
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insatser. Övergripande resultat, analys och slutsatser redovisas i en kvalitetsrapport för alla verksamheter
per avstämningsområde. Kvalitetsrapporten 2020 inom Kunskaper, utveckling och lärande bifogas.
Skolenheterna får liksom tidigare stöd från bland annat förvaltningen i kvalitetsarbetet och förvaltningen
har under 2020 tagit stöd från Linnéuniversitetet i SKA-arbetet. Kontakten med universitetet pågår
fortfarande inom ramen för Skolverkets insats Samverkan för bästa skola. Några av kommunens skolor har
också direkt stöd från universitetslektorer.
Utifrån gemensamt identifierade behov har ett fördjupningsarbete startats hösten 2020. Grundskolechef
och utvecklingsstrateg leder arbetet med rektorsgruppen om forskning gällande pojkars lärande, normers
och olika skolkulturers betydelse, biologiska faktorer, pedagogiska konsekvenser mm. Som underlag
används Fredrik Zimmermans bok ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i
skolan”. Syftet är att öka den gemensamma kunskapen om vad som påverkar och kan förändra elevers –
inte minst pojkarnas – resultat i skolan. Huvudmannens utvecklingsarbete med rektorerna förväntas sprida
sig till utvecklingsarbete som leds av rektorerna på skolenheterna, med målsättningen att alla elever
oavsett kön ges likvärdiga förutsättningar i våra skolor och når likvärdiga resultat. Några rektorer har redan
kommit igång med utvecklingsarbetet på sina enheter, andra planerar för att komma igång med arbetet.

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan åtgärderna
vidtagits:
En kvalitetshöjning som redan märks efter en termin av det reviderade SKA-arbetet är ett utökat
samarbete och en högre delaktighet, på alla nivåer från skolornas arbetslag till förvaltningsledning och
politikernivå. Detta har lett till att huvudmannen nu ser mer av den röda tråden från eleverna,
klassrummen och skolpersonalens arbete, t ex en koppling mellan resultat och vad som orsakat resultaten.
Huvudmannen hör och ser att flera av personalen i verksamheterna tycker att SKA-arbetet nu upplevs mer
angeläget, viktigt och intressant än förut. En orsak till detta är den tydligare kopplingen till
styrdokumentens mål men också den mer uttalade förväntan från huvudmannen att skolorna utifrån sina
fördjupade analyser ska organisera arbetet utifrån de lokala behoven och förutsättningarna.
Skolenheterna arbetar mer systematiskt och kontinuerligt med SKA än tidigare, t ex med att följa upp
resultat och arbeta med analys, exempelvis jämförande och förklarande analys. Kvalitetsarbete finns i
kalendarium och på flera skolenheter använder rektorerna förstelärare eller annan personal med extra
utvecklingsuppdrag för att höja och stödja kvalitetsarbetet. Via skol- och kvalitetsdialogerna får
huvudmannen fatt i fler analyser än tidigare från skolorna.
Inom förvaltningsledningen och vid möten med politiker är också samarbetet utvecklat. Det har skett en
utökning av antalet tillfällen då resultat och analys lyfts, och framför allt så har innehållet i mötena
förändrats. Tjänstemän och politiker lägger själva mer vikt vid analyser och arbetar på så sätt även med att
styra och stödja verksamheterna genom att efterfråga och stödja mer analyser än resultat- eller
aktivitetsrapporteringar som var vanligast innan. Kvalitetshöjning syns alltså i ett ökat engagemang för att
på alla nivåer titta på resultat och arbeta med analyser, men även i ökad kunskap om att SKA måste göras
på alla nivåer, hur SKA med analyser mm kan bedrivas och systematiseras, att beslut föregås av analys osv.
Såväl samarbetet inom förvaltningsledningen som mellan huvudman och skolenheter kring resultat (här
avses både kunskapsmått och trygghetsmätningar), resultatanalyser, orsaksanalyser, slutsatser gällande
utvecklingsbehov och åtgärder har bidragit till en kvalitetshöjning. Mer analysunderlag från
verksamheterna leder till bättre, bredare och djupare, orsaksanalyser på huvudmannanivå. Huvudmannen
kan nu ha en större flexibilitet i insatser utifrån olika verksamheters olika behov.

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?
Enkäter i rektorsgrupp och i ledningsgrupp
Dokumentgranskning (SBS nulägesanalys och åtgärdsplan, uppföljning terminsvis) och dialog i
ledningsgrupp och med politiker
Dialog med lärare
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Dokumentgranskning (skolornas kvalitetsrapporter, våra dialoganteckningar)

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
Eftersom vi ser att analyserna både på huvudmannanivå och på skolnivå kan utvecklas ytterligare kommer
vi att fortsätta arbeta med detta bland annat genom att utveckla huvudmannens stöd och organisering av
gemensamt arbete med analyser. Stödet till rektorer och skolenheter ska verksamhetsanpassas utifrån vad
analyserna visar behövs. Huvudmannens analys ska fördjupas i takt med att underlagen från skolorna
utvecklas.
Huvudmannens analys under 2020 avseende trygghet har påverkats till följd av pandemin. Pandemin och
dess konsekvenser medförde att kvalitetsarbetet på skolorna begränsades vilket i sin tur påverkat
huvudmannens möjligheter till djupare analys. Pandemin fortsätter men organisationen har hämtat sig och
utvecklat nya rutiner som gör att innevarande läsår fördjupas analyserna avseende elevernas trygghet.

Utvecklingsområde
Huvudmannens kompensatoriska arbete
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Huvudmannens förändrade SKA-modell innebär mer utvecklade analyser på både skol- och
huvudmannanivå. Analyserna ligger till grund för både huvudmannens och skolornas kompensatoriska
åtgärder. Åtgärder är mer verksamhetsanpassade.
Huvudmannen har satsat på att informera och utbilda all fritidspersonal, där många är obehöriga, i
styrdokumentens skrivningar och hur kvalitetsarbete i fritidshemmen kan bedrivas.
För övriga åtgärder se bifogad Plan för likvärdig skola.

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan åtgärderna
vidtagits:
Elmeskolan: högre trivsel bland elever och personal, lägre personalomsättning, mer attraktiv arbetsplats
och fler behöriga sökande till tjänster, elever från andra skolor väljer Elmeskolan
På Klöxhultsskolan och Linnéskolan där mentorer tillsatts upplever elever och personal en ökad trygghet på
skolorna. På Linnéskolan har närvaron under lektioner ökat.
På Gemöskolan har, efter förstärkt ledningsinsats och förändrat SKA-arbete, personalomsättningen
minskat. Tryggheten har ökat och arbetsmiljön för både elever och personal har förbättrats på skola och
fritidshem som en följd av ökad resurs i form av socialpedagog och rastaktiviteter.
På fritidshemmen finns en ökad medvetenhet om kvalitetsarbetets betydelse vilket har bidragit till att höja
undervisningens kvalitet.

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?
Enkäter, dokumentgranskning, intervjuer

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
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Inledning
Utbildningsnämnden har i september och november 2020 tagit del av resultat för
läsåret 2019/2020. Den här kvalitetsrapporten inom avstämningsområde
Kunskaper, utveckling och lärande, sammanfattar övergripande framträdande
resultat inom förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen gällande läsåret 2019/2020. Faktorer
som haft betydande påverkan på resultaten, såsom orsaker och förutsättningar,
beskrivs utifrån en analys av enheter och huvudman. Slutligen sammanfattar
huvudmannen slutsatser som är av betydelse för det fortsatta arbetet.
Utifrån analys av resultat, orsaker och förutsättningar inom verksamheterna har
utbildningschefen inför läsåret 2020/2021 fattat beslut om att fortsätta prioritera
de tre kommunövergripande utvecklingsområden som beslutades inför läsåret
2019/2020, men med två begreppsliga förändringar. Byte av begrepp görs för att
bredda områdena och för att visa på vikten av ett större perspektiv på dels
lärandet för elever med olika språkliga förutsättningar och utmaningar, såsom
annat modersmål men även exempelvis språkstörning och mutism, och dels för
pojkars hela lärande från förutsättningar i arv och miljö till utvecklingsprocess
och lärandeeffekter som kan synliggöras på pojkars villkor.
Kommunövergripande prioriterade utvecklingsområden läsåret 2020/2021 blir
därför:
* tidiga insatser
* flerspråkiga elevers lärande (tidigare: nyanländas lärande)
* pojkars lärande (tidigare: pojkars resultat)
Därtill har varje förskole- och skolenhet sitt eller sina specifika
utvecklingsområden att arbeta med utifrån sina fördjupade analyser.
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Förskola
Måluppfyllelse inom förskolan följs upp bland annat utifrån området Omsorg,
utveckling och lärande i läroplanen. I läroplanen för förskolan står:
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig
själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska
vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och
lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i
läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för.
Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i
lärandet. (Lpfö 2018, s13.)
Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar,


ett särskilt ansvar för att förskolläraren ges förutsättningar att ansvara för
undervisningen,



förskollärare och barnskötare får den kompetensutveckling som krävs för att de
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter
att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla
utbildningen. Lpfö 2018 s 19, 20

Resultat
Under hösten har 9 av 18 förskolor genomfört dialoger under besök av
verksamhetschef och pedagogisk utvecklare. Syfte med dialogerna är att
huvudmannen får en större kunskap och inblick i varje förskolas förutsättningar
och målet är att säkerställa likvärdigheten för samtliga förskolor i kommunen.
På varje förskola framhålls dokument med baskunskaper som ett betydande
verktyg. Dokumenten är ett stöd för självskattning av personalens arbetssätt och
utbildningens innehåll inom ämnesområdena matematik och språk. Under
dialogerna har det framkommit svårigheter med att dokumentera samt en
fundering kring begreppet bedömning.
Ett område som påverkar måluppfyllelsen är andelen barn med annat modersmål
på förskolan. Just nu finns två språkstödjartjänster i kommunen. Inga
modersmålsstödjare.
Läslyftet (fortbildning via Skolverket) har påverkat måluppfyllelsen positivt.
Utvärderingens resultat visar också på en ökad måluppfyllelse gällande
personalens förståelse för sin egen profession samt begreppen utbildning,
undervisning och lärande. Tidigare användes inte begreppen utbildning och
undervisning i den grad som det görs idag inom förskolan. Då användes
begreppen verksamhet och lärande. Rektorer har under året organiserat för
utveckling av läroplanens texter och innehåll. Fördjupningarna har gett rikliga
tillfällen för pedagogiska diskussioner och reflektioner. Läroplanen är mer ett
redskap idag som används av alla.
Även en ökad förståelse för grundverksamheten har påverkat måluppfyllelsen.
Grundverksamheten är en stor del i förskolans utbildning som ska präglas av
omsorg, utveckling och lärande, Lpfö 18.
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Analys
Personalen har genom kompetensutveckling inom läroplanens olika texter och
innehåll utvecklat sina kunskaper för de ”nya” begreppen i förskolan: utbildning,
undervisning och lärande. Utvärderingarna uppmärksammar hur begreppet
undervisning har förtydligat en målstyrd process. De målstyrda processerna
vägleder hur personalen ska ge barnen förutsättningar att utvecklas inom målen
under omsorg, utveckling och lärande. Var personalen är i den här processen ser
olika ut på förskolorna och det påverkar måluppfyllelsen.
Förståelsen för dokumentationen behöver utvecklas hos personalen.
Dokumentationen ska stötta personalens arbete med att följa upp och synliggöra
undervisningen. Att kontinuerligt dokumentera varje barns förändrade kunnande
behöver utvecklas på förskolorna, samt att uppföljningens ”guldkorn” sker i
dialog mellan personalen, men blir svårt att följa upp då det inte syns i
dokumentationen.
Arbetet med grundverksamheten visar ett gemensamt tänk i arbetslaget kring
förhållningssätt, miljö och material samt en organisation som grundar sig i
läroplanen. Syfte och mål med vad personalen vill i varje liten stund är viktigt i
den utbildning som ges i förskolan.
Eftersom baskunskaperna (stödmaterial som handlar om vilken undervisning
barnen bör få i matematik och språk) har fått genomslag som ett stöd ute på
förskolorna skulle de kunna vara en potentiell grund att bygga vidare på, så även
i dokumentet med pedagogiska observationer. Pedagogiska observationer är ett
arbetsverktyg för att synliggöra varje barn. Dokument kan detaljerat ge
personalen stöd i var barnen befinner sig i för lärprocesser. Vilka insatser
personalen behöver lägga till eller förändra i förhållningssätt, organisation och
miljö/material i utbildningen blir synligt. Genom det kommer förhoppningsvis
huvudmannen få syn på varje förskolas måluppfyllelse inom ämnesområdena
matematik och språk. Det kommer att ge förutsättningar för en mer likvärdig
förskola samt bättre stöd för barns utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv.
Framgångsfaktorer på förskolan - som huvudmannen ser genom ett fördjupat
arbete inom normkritiskt förhållningssätt och implementeringen av den
reviderade läroplanen 2018 är:
-

-

Input genom litteratur, artiklar, föreläsningar kring forskning och
beprövad erfarenhet har ökat på förskolorna under den prioriterade tiden för
utvecklingsområdena. Det har lett till förbättring av innehåll och arbetssätt på
förskolan.
Kollegialt lärande på alla plan samt en process som har fått ta tid.
Huvudmannen, rektorer samt personal har fått ta del av input (se ovan) och
därefter reflekterat i ämnet tillsammans med andra. Personalen har fått vila i
komplexa frågor vilket har lett till personal som vidgat sina tankar, fördjupat sin
förståelse och fått nya insikter.
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Ökad förståelse för Lpfö. Resultatet visar på att läroplanen är ett verktyg som
vägleder personalen i utbildningen. Nya begrepp som utbildning och
undervisning används idag på förskolan, även en ökad förståelse för förskolans
olika roller och ansvar har förtydligats. En gemensam bild blir synlig av att flera
förskolor arbetar fram en grundverksamhet som är målstyrd. Under alla stunder
på förskolan finns en medvetenhet, ett syfte kopplat till läroplanen. Detta är ett
resultat av hur personal ökat sin förtrogenhet till läroplanens innehåll
Gemensam riktning av utvecklingsområde har gett en kraftfull effekt på
förskolorna. En riktning som först börjar förstås på huvudmannanivå och
rektorsnivå. Med en stadig kunskapsbas utbildar och utmanar sedan rektorn
personalen på förskolorna. Genom kollegialt lärande och input vidgar detta
personalens tankar, förståelser vilket leder till nya insikter i arbetssätt och
innehåll.
Utvecklingsområden på förskolan - som huvudmannen ser genom ett fördjupat
arbete inom normkritiskt förhållningssätt och implementeringen av den
reviderade läroplanen 2018:

-

-

Systematiska kvalitetsarbetets process på huvudmannanivå behöver
utvecklas. Bättre uppföljning av varje målområde. Arbetsprocessen samt
likvärdigheten inom alla områdena behöver analyseras på huvudmannanivå.
Förändra metoden för uppföljning och utvärdering på huvudmannanivå genom
kvalitetsdialoger.
Barnkonventionen blir en ny riktning för förskolorna att utveckla.
Barnkonventionens bredd gör det möjligt för personalen att utveckla arbetet i
utbildningen och undervisningen samt att själva få en förståelse och kunskap av
barnkonventionens innehåll.
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Grundskola och grundsärskola
Resultat
Förskoleklass
I förskoleklass genomförs sedan läsåret 2019/2020 obligatorisk kartläggning av
elevernas kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet med hjälp
av nationella kartläggningsmaterialen Hitta matematiken och Hitta språket.
Kartläggningen görs under höstterminen, och syftet är att skolorna utifrån
resultaten tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte
nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3. Pedagogerna ska
också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd
eller särskilda utmaningar. Huvudmannen följer upp enheternas resultat via IST
Lärande. Under skoldialoger med rektor och skolrepresentanter förs samtal om
resultat, undervisning och andra förutsättningar som påverkar elevernas
utveckling. Centrala barn- och elevhälsan följer också upp och utvärderar
resultaten bland annat via skolornas specialpedagoger och speciallärare.
Läsårets resultat på kartläggningarna i både matematik och svenska hamnar på
93 % som klarat grön (godkänd) nivå, och 7 % som fick röd, det vill säga
indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3.
Elever på röd nivå har fått extra anpassningar och stöd utifrån sina specifika
behov, och följs särskilt upp av mentor och specialpedagoger/speciallärare under
läsåret. Vid läsårets slut var det fortfarande några elever som behövde fortsatt
stöd in i årskurs 1, och som elevhälsoteam, rektor och huvudman kommer att
följa särskilt.
Årskurs 3
Inställda nationella prov på grund av corona-pandemin vårterminen 2020 inom
svenska och matematik gör att jämförbara resultat saknas för årskurs 3.
Årskurs 6
Även för årskurs 6 ställdes nationella proven in, vilket gör att i årets rapport
saknas detta jämförelsemått.
Betygsuppföljningen visar att i årskurs 6 har 69 % av eleverna uppnått minst E i
alla ämnen. Högst resultat har Montessoriskolan (100 %) och Klöxhultsskolan
(84 %). Lägst resultat har Gemöskolan (47 %) och Elmeskolan (52 %).
Betygsuppföljning uppdelat per kön visar att liksom tidigare år och liksom i
andra kommuner har flickorna ett bättre resultat än pojkarna. 72 % av alla
flickor och 65 % av alla pojkar i år 6 nådde minst E i alla ämnen.
Vid jämförelse av elevernas genomsnittliga betygspoäng per ämne i årskurs 6
uppdelat per kön framkommer ytterligare ett mönster som huvudmannen sett
över tid. Flickor når i större utsträckning än pojkar de högre betygsstegen i alla
ämnen. Inom några ämnen förekommer större könsskillnader än andra.
Matematik, idrott och franska har liten skillnad. Svenska/svenska som
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andraspråk, bild och so-ämnena är ämnen som har stor skillnad. Vid jämförelse
mellan skolenheter ser huvudmannen att variationer förekommer, men generellt
visar resultatanalysen att flickor i högre utsträckning än pojkarna når de högre
betygsstegen.

betygspäng

Betygspoäng åk 6 vt 20
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flickor 14,8313,6512,6713,3013,0915,5512,5613,6212,9012,7314,8114,7917,0514,7714,1713,4214,6015,52 6,30 15,03
pojkar 11,4411,7412,4111,7611,3213,4110,4713,3211,2912,6514,5011,1714,3813,2610,9111,1213,1211,62 3,24 13,85

Som också framgår av tabellen över genomsnittliga betygspoäng är svenska som
andraspråk, SvA, det ämne som har lägst poäng. Det är inga elever som når de
högsta betygsstegen A och B. Av de 42 elever som läst SvA har tre elever,
knappt 8 %, nått C eller D. 40 % av eleverna fick E, och 52,4 % fick F.
Huvudmannen följer också upp elevernas upplevelse av trygghet och studiero,
framför allt inom avstämningsområde Normer och värden men även i denna
avstämning eftersom samband med kunskapsresultaten finns. Diagrammet nedan
visar respektive skolas genomsnittliga resultat i årskurs 6 avseende andelen
elever som uppnått minst E i samtliga ämnen, andelen elever som vid mätningen
i februari 2020 angav sig vara helt eller mycket trygg under raster respektive
under lektioner och andelen elever som vid samma mätning uppgav sig uppleva
studiero under lektioner. Socioekonomiskt index framgår också. Den gröna
linjen indikerar kommunens medelvärde för alla i årskurs 6, inom de fyra ovan
nämnda resultatmåtten samt socioekonomiskt index för skolan som helhet.

32

Kvalitetsrapport K U L
2020-12-01

9(28)

Årskurs 6, vt 2020
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Måluppfyllelsen gällande andel elever som uppnått minst E i alla ämnen varierar
stort mellan skolorna. Högst resultat har Montessoriskolan (100 %) och
Klöxhultsskolan (84%), och lägst resultat har Elmeskolan (52 %) och
Gemöskolan (47 %), med Diö skola i mitten (68 %).
Elevernas upplevelse av trygghet, både på raster och under lektioner, är mer
jämn och håller relativt höga värden. Gemöskolan avviker något, mest gällande
tryggheten under lektioner.
Elevernas upplevelse av studiero varierar också stort mellan skolorna.
Klöxhultsskolan hamnar i topp, med Montessoriskolan på andra plats.
Gemöskolan ligger i mitten, och Diö skola därefter. Lägst upplevelse av studiero
på lektionerna framkom i undersökningen från Elmeskolans årskurs 6.
I diagrammet visas även skolornas socioekonomiska index. Elmeskolan, som har
70 % elever med annat modersmål än svenska, har högst indexvärde (190).
Därefter hamnar Gemöskolan (index 118), som har 51 % elever med annat
modersmål. Diö skolas index är 94. Lägst indexvärden har Klöxhultsskolan (55)
och Montessori skola (53).
Skolorna såväl som huvudmannen granskar sina resultat bland annat i syfte att
upptäcka mönster, avvikelser och samband. Ett samband som framträder, och
som utmanar men inte förvånar, är sambandet mellan socioekonomiskt index
och måluppfyllelse i alla ämnen. Skolorna med lägst index (Montessori och
Klöxhult) är också de skolor som har högst måluppfyllelse. Omvänt är det
skolorna med högst socioekonomiskt index som har lägst måluppfyllelse, men
här är relationen inte helt överensstämmande. Elmeskolan som har högst index
av alla skolor, och mycket högre än övriga skolor, har inte lägst måluppfyllelse.
I förhållande till sitt socioekonomiska index avviker Elmeskolan, genom att trots
sitt indexvärde ha mer än hälften av eleverna som klarat alla mål i årskurs 6. En
förklaring kan vara att index gäller hela skolan, och måttet på måluppfyllelse
inom alla ämnen endast gäller år 6. Indexvärde för den specifika elevgruppen är
inte uträknat.
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Upplevelsen av studiero har en ännu starkare korrelation med socioekonomiskt
index. Skolor med lägre index har elever som upplever högre grad av studiero,
och vice versa. Studieron korrelerar även i viss mån med betygsutfallet. Skolor
med en lägre grad av upplevd studiero har en lägre grad av måluppfyllelse
gällande minst betyget E i samtliga ämnen.
Sammanfattningsvis utmärker Montessoriskolan och Klöxhultsskolan sig genom
att ha de mest positiva resultaten inom alla redovisade parametrar (undantaget
Klöxhultsskolan och andelen trygga elever under rasterna där förutom
Montessoriskolan även Diö skola och Elmeskolan har bättre resultat). Negativt
utmärkande är Gemöskolan och Elmeskolan, med lägst andel elever med minst
E. Elmeskolan hade dessutom lägst andel elever som upplevde studiero i årskurs
6. Men upplevelsen av studiero inom mellanstadiet, årskurserna 4-6, visar en
något annorlunda bild vid jämförelse mellan skolorna. Elmeskolans
mellanstadieelever upplevde högst grad av studiero på lektionerna av samtliga
skolor, och Diö skolas elever upplevde mer studiero än Gemöskolans, som hade
lägst resultat vårterminen 2020.
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Årskurs 9
Av eleverna som gick ut årskurs 9 2020 nådde 67 % minst betyget E i alla
ämnen. Andelen flickor som nått minst E i alla ämnen är 71 % och andelen
pojkar 63 %. Årets resultat, som befinner sig bland de 50 % mittersta i landet, är
lägre än 2019, men högre än 2018 och 2017.
Årets genomsnittliga meritvärde i årskurs 9, 208, ligger lägre än för
avgångsklasserna föregående två år. Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas
resultat är i år mindre än föregående år. Jämfört med förra året är pojkarnas
resultat högre och flickornas lägre detta året.
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Meritvärde åk 9
0

2016
2017
2018
2019
2020

Totalt
Alla
kommuner
(ovägt medel)
er i åk. 9,
meritvärde
kommunala
skolor,
genomsnitt
(17 ämnen)
219,3
211,5
217,7
218,4
219,6

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

206,3
194,9
202,8
204,1
205,5

208,3
205,3
210,0
211,9
205,6

229,7
232,7
221,7
244,1
215.3

185,6
177,2
199,7
183,3
196,0

Älmhult

233,6
231,2
234,4
234,1
234,3

Huvudmannens granskning av resultaten inom olika klasser och ämnen visar att
även i årskurs 9 är svenska som andraspråk, SvA, ett ämne som sticker ut. Ingen
elev nådde högsta betyget, A och 12,5 % av eleverna nådde B eller C. Av de 40
elever i årskurs 9 som läste SvA fick 60 % betyget F.
Måluppfyllelse i årskurs 9 jämfört med samma individers måluppfyllelse när de
gick ut årskurs 6 visar att det finns ett samband mellan att ha klarat minst E i
årskurs 6 och att även göra det i årskurs 9. Huvudmannen har följt detta mått de
senaste åren, och sambandet är tydligt.
Andel av
eleverna som
hade betyg A-E i
åk 6 - som också
har det i åk 9

Matematik

Engelska

Svenska
/svenska som
andra språk

åk 9 vt 2020

98%

98%

95%

åk 9 vt 2019

100%

100%

100%

åk 9 vt 2018

96%

99%

96%

Inom 7-9 bedöms tryggheten och studieron relativt hög. I årskurs 9 till exempel
skattar 92 % av eleverna sig trygga under raster, och 88 % under lektioner. 70 %
av eleverna upplever att det råder studiero under lektionerna. Högstadieeleverna
har ökad trygghet och studiero sedan ett par läsår tillbaka.
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Måluppfyllelse år 6 och 9 vt 2020
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The International School

The International School redovisar 2020 få elever med underkända resultat som
betygsnivå 3 eller lägre representerar. Antalet elever med behov av särskilda
pedagogiska stödinsatser har minskat under året som en följd av ökade
anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. På klassnivå är resultaten
överlag goda men skillnader mellan flickors och pojkars resultat är ett tydligt
mönster liksom inom övriga grundskolan.
Grundsärskolan
På grund av det låga elevantalet inom grundsärskolan redovisas inte
betygsresultat för verksamheten.
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Analys
Det finns variationer inom Älmhults grundskolor som varit och fortsatt är viktiga
för huvudmannen att fördjupa analysen kring. En sådan variation gäller
kunskapsresultaten som skiljer sig mellan skolorna. Andelen elever med minst E
i betyg i alla ämnen varierar mellan 47 och 100 procent.
Montessoriskolan som nådde 100 % har mindre elevgrupper än andra skolor
vilket antas ha stor betydelse för utfallet. Elevantalet per grupp hålls nere för att
verksamheten ska kunna bedrivas enligt montessoripedagogikens intentioner.
Montessoriskolan är en liten enhet med totalt 71 elever inom årskurserna F-6.
Skolan beskriver ett tätt samarbete mellan olika personalgrupper, en stark vikänsla mellan elever både inom och mellan klasser och en aktiv föräldragrupp.
Skolan präglas också av ett tydligt förhållningssätt hos all personal gällande
bemötande, lärande och undervisning som syns i praktiken vid
verksamhetsbesök, dialoger och enkätuppföljningar. Där finns en samsyn om att
alla elever är allas ansvar, vilket både personal och elever beskriver.
Personalomsättningen är låg och skolan har haft samma rektor i flera år.
Eleverna upplever trygghet både på lektioner och på raster, medan upplevd
studiero skattas något lägre. På Montessoriskolan har 41 % av eleverna utländsk
bakgrund och 78 % har vårdnadshavare med eftergymnasial
utbildningsbakgrund.
Skolorna med lägst måluppfyllelse, Gemöskolan och Elmeskolan, har en högre
andel elever med utländsk bakgrund än övriga skolor i kommunen. På
Gemöskolan, med 300 elever, har 51 % utländsk bakgrund och 41 % har
föräldrar med eftergymnasial utbildning. Elever såväl som vårdnadshavare
representerar många olika kulturer och personalen på skolan upplever ibland
utmaningar gällande kommunikationen och samverkan med hemmen. En
betydande andel elever uppger vid enkätundersökningar att det finns brister i
studiero och trygghet. Skolan har haft en högre personalomsättning än
genomsnittet i kommunen de senaste fyra åren och ledningsgruppen med rektor
och biträdande rektor har förändrats några gånger under det senaste läsåret.
Omsättningen hos personal och ledning anses vara en av förklaringarna till
skolans lägre resultat. Omsättningen har inneburit att utvecklingsarbetet på
skolan tappat kontinuitet och en sammanhållen röd tråd. Huvudmannen bedömer
också att de socioekonomiska faktorerna utländsk bakgrund och föräldrars
utbildningsnivå är rimliga förklaringar till resultaten. Språkliga svårigheter och
lägre utbildningsnivå är faktorer som utifrån beprövad erfarenhet ofta lyfts fram
som försvårande påverkansfaktorer i skolsammanhang.
Elmeskolan är en relativt ny skola som startade 2017 och som på tre läsår har
vuxit från 83 till 211 elever. Här har 43 % av eleverna föräldrar med
eftergymnasial utbildning, 70 % utländsk bakgrund och även på denna skola
upplever personal ibland utmaningar i kommunikation och samverkan med
hemmen bland annat utifrån språkliga svårigheter och kulturkrockar. Skolan har
haft samma rektor dessa tre år, men personalen har förstås ökat i takt med
elevökningen. Från att de två första läsåren ha varit en skola med en del
personalbyten och jämförelsevis hög grad av oroligheter och låg grad av
trygghet och studiero, har skolan under läsåret 2019/2020 bromsat denna trend
vilket skolan följt upp via frekventa enkäter och samtal med eleverna. Resultatet
för årskurs 6 stack ut jämfört med övriga skolans resultat våren 2019 vilket
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skolan har förklaringar för som handlar om att kontinuiteten för arbetet med
trygga grupper och studiero i denna klass påverkats av lärarbyten under
mellanstadiet och en ständigt utökande elevgrupp.
Flerspråkiga elever
Språk är människans viktigaste verktyg för lärande. Därför är en av de mest
betydande faktorerna för elevers skolframgång att de ges möjlighet att använda
och utveckla hela sin språkliga repertoar i skolan tillsammans med varandra
(Skolverket, Greppa flerspråkigheten, 2018). Både nationell och internationell
forskning (Cummins, Early m fl) visar att språklig mångfald kan vara en viktig
resurs i undervisningen, inte bara för nyanlända elever, och god inkludering är
en självklar strävan för huvudmannen.
I Älmhults kommun är det stor skillnad i andelen flerspråkiga elever på de olika
skolorna. Huvudmannen ser gärna en mer jämn fördelning gällande elever med
utländsk bakgrund eftersom forskningen visar på betydelsen av detta, och för
därför diskussioner om hur det här kan lösas samtidigt som det finns ett fritt
skolval, där vårdnadshavare ofta väljer den skola som ligger nära hemmet. Detta
är en förklaring till varför Gemöskolan och Elmeskolan har en högre andel
elever med utländsk bakgrund. Dessa skolor ligger i områden där det bor många
familjer med utländsk härkomst och huvudmannen ser ett samband mellan
bostadsadress och skolval, skolor nära bostadsadressen är populära i skolvalet.
Flera av grundskolornas analyser, bland annat Gemöskolans och Elmeskolans,
visar att det inte sällan är nyanlända elever och elever med annat modersmål än
svenska men också elever med andra former av språkliga svårigheter som
exempelvis språkstörning och dyslexi som står för de underkända resultaten i de
olika ämnena. Detta förklaras främst av att elevernas bristande språkkunskaper
påverkar lärandet och kommunikationen, men också att elevers varierande
förkunskaper och erfarenheter skapar försvårande förutsättningar som
undervisningen inte fullt ut lyckats kompensera för. Detta faktum ligger till
grund för huvudmannens beslut om flerspråkiga elevers lärande som ett av de
tre kommungemensamma utvecklingsområdena i kommunen även för läsåret
2020/2021.
Skolor i Älmhult, inte bara de med hög andel flerspråkiga elever utan samtliga
skolor, har under året utvecklat sin undervisning och lärmiljö mot ett mer språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt. Huvudmannen har under de senaste tre åren
satsat på att höja personals kompetens inom specialpedagogik och anpassningar
inom både skola och fritidshem. Dialoger, enkäter och verksamhetsbesök visar
att satsningen gett genomslag i verksamheterna. Exempel är att pedagogerna
idag använder mer visuellt och digitalt stöd och förtydligar i större utsträckning
begrepp för att förena vardagsvenskan med skolspecifika termer. I varierande
grad på de olika enheterna utnyttjas elevernas modersmål på olika sätt i
undervisningen och eleverna är varandras språkliga resurser i arbetet och
kommunikationen på skolorna. Utifrån identifierade behov pågår dessutom
särskilda insatser på vissa skolor i kommunen. På Gemöskolan till exempel
pågår sedan augusti 2019 kompetenshöjande insatser för all pedagogisk personal
inom skola och fritidshem gällande undervisning av flerspråkiga elever
(fördjupning inom SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) och
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klassrumsnära SKA, systematiskt kvalitetsarbete. Elmeskolan har utökat sina
resurser inom svenska som andraspråk (SvA), och alla klasser och
fritidsavdelningar genomsyras i dagsläget av SvA-pedagogiken. Linnéskolan
med årskurserna 7-9 har granskat sin organisation med undervisning i
förberedelseklasser och gjort förändringar som ökat de nyanlända elevernas
integrering i ordinarie klasser. Pedagoger och rektorer ser flera vinster för
eleverna som en följd av minskningen av elever i förberedelseklasser. Den ökade
integrationen har lett till större social gemenskap på skolan och framsteg i
elevernas språk- och kunskapsutveckling. Det syns även en ökad närvaro på
lektioner av den här elevgruppen och en högre motivation hos eleverna med
förväntan om att nå godkända betyg.
Trygghet och studiero
Linnéskolans ökade trygghet och studiero som huvudmannen sett de senaste två
läsåren bedöms till stor del bero på införandet av heltidsmentorer på skolan.
Flera av mentorerna har utbildning och erfarenhet av socialt arbete och de
arbetar i huvudsak främjande och förebyggande för skolans sociala klimat.
Mentorerna rör sig i korridorer och andra gemensamma ytor. De leder även
organiserade insatser med livskunskap och samtal om normer. Elever berättar
om goda relationer med mentorerna och den ökade tryggheten dessa inneburit
för skolan. Mentorerna uppger att elever kontaktar dem med både större och
mindre bekymmer som de pratar om och ofta kan reda ut innan de vuxit sig
större. Mentorerna samarbetar förutom med lärarna och vårdnadshavarna även
med skolans elevhälsoteam, kommunens centrala barn- och elevhälsa och
externa kontakter som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och
ungdomshabiliteringen. Lärare berättar om en kraftig minskning av oroligheter
vid lektionsstart och i korridorer. Antalet elever som skolkade från lektioner och
vistades i korridorer har minskat och lärare upplever ett ökat studieengagemang
på skolan. De rapporterade kränkningarna på skolan har minskat och vid en
analys av dessa har skolledningen upptäckt att andelen elever med bakgrund vid
ett par av kommunens skolor är överrepresenterade. En fördjupad analys av vad
som kan vara orsaken kommer att göras.
Elmeskolans ökade trygghet och studiero anses bero på att skolans rektor
tillsammans med personalen har arbetat mycket målmedvetet för att skapa ett
gemensamt förhållningssätt, en samsyn om värdegrunden och utveckla
gemensamma aktiviteter för att utveckla en integrerande lärmiljö.
Undervisnings- och lärmiljösatsningen som går under namnet Elmemodellen har
fått bred uppmärksamhet i landet, bland annat hos ett stort antal andra
skolhuvudmän, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), radio, TV,
Linnéuniversitetet och Växjökonferensen. Elmemodellen växte fram i samband
med att skolan identifierat problem med kränkningar, oro och hemmasittare.
Under 2018 startade de därför upp ett förbättringsarbete. Personalen gick kurser
för anpassad lärmiljö inriktade på att skapa arbetsro, metoder som används av
särskolan och som visat sig ge goda resultat för elever med NPF-diagnos. Efter
införandet av arbetssättet Elmemodellen i januari 2019 ser man nu förbättrat
studieresultat, nöjdare lärare och betydligt färre kränkningar på
skolan. Upplevelsen av studiero inom Elmeskolans årskurs 6 avvek stort från
skolans övriga resultat inom studiero våren 2020. Orsaker uppges vara att denna
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klass haft lärarbyten under mellanstadiet och flera nytillkomna elever som gjort
att kontinuiteten för arbetet med trygga grupper och studiero påverkats.
Tidig framgång är en framgångsfaktor
Huvudmannen följer upp resultat både på grupp- och på individnivå för att
kunna analysera olika aspekter ur olika perspektiv. Individbaserad uppföljning
och analys de senaste tre åren har visat ett starkt samband. 96-99 % av de elever
som uppnår minst E i alla ämnen i årskurs 6 når även minst E i alla ämnen när de
lämnar årskurs 9. Det här ligger till grund för att huvudmannen valt tidiga
insatser som ett av de tre prioriterade utvecklingsområdena för alla
verksamheter även läsåret 2020/2021.
En fördjupning av den här uppföljningen och analysen har i år gjorts.
Måluppfyllelsen för varje individ inom samma årskull har granskats för varje
termin i ämnena engelska, matematik och engelska, från hösten i årskurs 6 fram
till slutbetyg på våren i årskurs 9. Analysen visar på vilket sätt, progressionstakt
och progressionsökning, samt i vilken utsträckning eleverna höjer eller sänker
sina resultat ett eller flera betygssteg i de olika ämnena. Denna fördjupning visar
att i matematiken har eleverna överlag en något sämre progression mellan
årskurs 6 och årskurs 9 än de har i engelska och i svenska. Detta gäller framför
allt flickornas betyg i matematik. Lärarna förklarar resultatet som en
kombination av lärarbyte och att det fyllts på med fler nyanlända under åk 8.
När ny lärare gjorde tester på hösten i åk 9 bedömdes att flera flickors kunskaper
inte motsvarade det tidigare betyget, vilket innebar en sänkning av betygsnivån
för gruppen som helhet. I slutbetyget i åk 9 har dock betygsnivån ökat till samma
nivå som i åk 6. Förklaringen ligger i att under våren i åk 9 förändrades
undervisningen pga pandemin, skolan gick över till en annan typ av schema med
längre lektionspass, nationella prov utgick och lärarna fick mer tid att arbeta med
de elever som låg under nivån för godkänt betyg. Att betygsutfallet varierar
mellan höst och vår i terminsbetygen i åk 7 och 8 förklaras av att man på hösten
ofta behandlar områden som taluppfattning och bråkräkning där det krävs en
större förförståelse. Under våren behandlas problemlösning och algebra som
eleverna har visat sig ha bättre förutsättningar för. Ett utvecklingsarbete pågår på
skolan som på sikt ska leda till pedagogiska diskussioner om nationella
styrdokument, lokala rutiner och förhållningssätt, undervisning, bedömning,
resultat, analys med mera.
Flickor och pojkar
Det utbredda och återkommande mönstret att pojkar har fler underkända och
färre höga betyg än flickor har under de senaste åren och inte minst under 2020
varit i fokus för skolornas och huvudmannens analys och utvecklingsarbete.
Pojkars lärande är huvudmannens tredje kommungemensamma
utvecklingsområde, beroende på att resultatskillnader mellan könen finns inom
alla ämnen och alla stadier.
Resultatuppföljningar, klassrumsobservationer, pedagogiska diskussioner med
mera pekar på några förklaringar till pojkarnas resultat. Många avvikelser finns
på det individuella planet förstås, men på ett mer generellt plan uttrycker
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pedagoger att pojkar oftare än flickor verkar nöjda med att klara godkänd nivå
och inte anstränger sig för att utveckla lärandet och nå de högre betygsstegen.
Flickor som grupp strävar efter de högre betygen, men uttrycker att de är
stressade av skolarbetet. Effekterna av flickornas stress blir tydligare när de
kommer till gymnasiet där flickors psykiska ohälsa har ökat de senare åren.
Pojkar har mer än flickor en kultur inom gruppen att inte visa sig
studiemotiverade även om de individuellt uttrycker en önskan om att det ska gå
bra i skolan. Kulturen, en ”ingen ansträngningskultur” eller på vissa skolor till
och med en ”anti-pluggkultur”, som bland annat bottnar i djupt rotade
samhällsnormer, bristande självkänsla och saboterande förväntningar inom egna
primärgruppen däribland mellan könen försvårar för eleverna att arbeta med
skolarbetet i den utsträckning som de själva vill och behöver för att utveckla
lärandet.
Skolornas analyser visar att framgångsfaktorer i undervisningen finns som
gynnar bland annat pojkarna. Förhållningssättet och pedagogiska metoder inom
det kooperativa lärandet (KL) och att skriva sig till lärande (STL) har visat sig
framgångsrika för pojkarnas arbete, motivation och utveckling. Pedagoger ser
nämligen att pojkar gynnas av tydligt strukturerad undervisning där till exempel
informationsinhämtning och bearbetning guidas via avgränsade delmoment som
frekvent följs upp och ges respons på. Pojkars lärande gynnas också av
användning av digitala verktyg och verklighetsanknutna uppgifter som
pedagogerna uppfattar har en mer motiverande och intresseväckande funktion
hos pojkar än hos flickor. Pedagoger ser tecken på att flickor överlag har mer
pliktdriven motivation till studier än pojkar, som mer beskrivs som lustdrivna.
På Linnéskolan pågår ett arbete med att få undervisningen mer strukturerad för
eleverna. Målet är att eleverna ska uppleva ett större sammanhang mellan
ämnena och att den samlade undervisningen ska upplevas som en helhet av
eleven. Förväntningarna är att detta ska gynna pojkarnas lärande och motivation
för skolarbetet, men också minska flickornas stress.
Under 2020 har förvaltningsledningen tillsammans med skolledarna påbörjat ett
utvecklingsarbete om pojkars lärande för att fördjupa analysen och förståelsen
för vad som kan påverka pojkarnas resultat i syfte att bryta mönstret med pojkars
lägre resultat. Som utgångspunkt för arbetet används forskningsresultat och en
bok av Fredrik Zimmerman (Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att
fler pojkar ska lyckas i skolan, 2019). Fördjupningsarbetet har bidragit till att
uppfattningar som att pojkar verkar mindre motiverade att jobba med skolarbetet
och verkar mindre motiverade att utveckla sitt lärande och nå högre betygssteg
har problematiserats och debatterats. Arbetet på rektorsnivå förväntas mynna ut i
arbetslagen och på olika sätt påverka bland annat undervisning, pojkars lärande
och kanske även lärares bedömning. En del skolor har redan anammat en mer
granskande och nyfiken ansats i sitt arbete med uppföljning, analys och
pedagogiska diskussioner som huvudmannen kommer att följa för att
förhoppningsvis se effekter på resultat och organisera för spridning av
erfarenheter mellan verksamheter.
Fritidshemmen
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På fritidshemmen pågår ett utvecklingsarbete utifrån Skolinspektionens och
huvudmannens egen granskning av verksamheterna 2017 och 2018.
Det systematiska kvalitetsarbetet är nu mer i fokus hos personalen och upplevs
mer som nytta och stöd för den egna verksamheten och elevernas utveckling än
tidigare. Kompetensutveckling inom bland annat stöd och anpassningar har lett
till högre trygghet och kvalitet visar självskattningar, enkätundersökningar och
verksamhetsbesök.
Huvudmannens stöd och styrning sker genom stöd till rektorer,
kompetensinsatser till personal, sammanställning av uppföljningsunderlag,
materialbank och personella resurser i form av utvecklingspedagoger och ökad
tillgång till specialpedagogisk personal.
Arbetet inom fritidshemmen behöver fortsätta för ökad kompetens och
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, för att uppnå högre
måluppfyllelse och likvärdighet mellan verksamheter. Olika enheter har olika
behov, och insatser kommer därför att behovsanpassas även framöver. Exempel
på kompetensutveckling som planeras och pågår är inom läroplanen, digitala
verktyg och dokumentation.
Särskolan
Utifrån analyser på enheterna pågår nu inom särskolan ett utvecklingsarbete där
skolledning och pedagoger men även elevresurser reflekterar kring vilka
kvalitetsindikatorer utöver betygsresultaten som kan användas som mått vid
uppföljning. Utvecklingsarbete pågår också gällande metoder för och rutin inom
det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen följer och stödjer arbetet genom
bland annat dialog med personal i verksamheten och rektor.
Analys av skolans arbete och förutsättningar har också visat att det finns behov
av ett mer riktat och verksamhetsanpassat stöd än som tidigare kunnat erbjudas i
kommunen, inte minst gällande digitala verktyg och digital kompetens.
Huvudmannen har under läsåret 2020/2021 anställt två kommunövergripande
ikt-pedagoger som bland annat har som uppgift att verksamhetsanpassa digitalt
stöd även till särskolans elever och personal. Detta stöd och effekterna av det
kommer huvudmannen att följa upp inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet.
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Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Resultat
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Andel med examen, vt 2020 (exkl IB)

Uppnått examensbevis
Av årets 126 avgångselever inom gymnasieskolan har 61 % av eleverna inom
yrkesprogrammen (barn- och fritidsprogrammet, handels- och
administrationsprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och
anläggningsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet) uppnått
examensbevis, och 71 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen
(ekonomiprogrammet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga
programmet och teknikprogrammet). För båda grupperna är det en sänkning
jämfört med föregående år, då yrkesprogrammen hamnade på 71 % och
högskoleförberedande programmen hamnade på 79 %.
Uppdelat per skolenhet blir resultaten att på Haganässkolan 1 (Bygg- och
anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, El- och
energiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och
Introduktionsprogammet) hamnar andelen elever med examensbevis på 67 %,
och på Haganässkolan 2 (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet,
Ekonomiprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Handels- och
administrationsprogrammet) hamnar andelen på 68 %. Skolenheterna HN1 och
HN2 är förändrade sedan tidigare år, därför redovisas inte jämförelsetal.
På gymnasieskolan är totala andelen flickor med examen är 65 % och andelen
pojkar 70 %. Förra året var siffrorna aningen högre, 68 % av flickorna tog
examen och 71 % av pojkarna.
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genomsnittlig betygspoäng
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Betygspoäng
Gymnasieelevernas genomsnittliga betygspoäng inom yrkesprogrammen
hamnade vårterminen 2020 på 13,7 poäng. Älmhult ligger här högre än rikets
genomsnitt som hamnar på 13,3 poäng. Vid jämförelse med föregående år ser vi
att Älmhult 2019 nådde 12,3 poäng och riket 13,1 poäng. Inom de
högskoleförberedande programmen hamnade årets snittpoäng på 15,2 poäng och
riket på 15,0 poäng i genomsnitt. 2019 var Älmhults siffra 14,6 poäng och riket
14,7 poäng. Årets resultat är alltså bättre än rikets och också en förbättring
jämfört med föregående års resultat.
På Haganässkolan 1 landar årets snittresultat på 14,2 poäng, och på
Haganässkolan 2 på 15,1 poäng. Skolenheterna HN1 och HN2 är förändrade
sedan tidigare år, därför redovisas inte jämförelsetal.
Flickornas genomsnittspoäng i Älmhult är 14,9. I riket är snittet 14,4 poäng.
2019 hamnade Älmhults poängsnitt bland flickor på 13,7 och i riket 2019 var
siffran 14,8 poäng. Pojkarnas genomsnittspoäng är i år 14,7 i Älmhult och 13,8 i
riket. 2019 hade Älmhults pojkar i snitt 13,6 poäng och i riket var siffran 13,6
poäng. Jämförelserna utifrån kön visar alltså att Älmhults resultat är högre än för
riket. Jämförelse med föregående år visar att resultaten förbättrats både för
gruppen flickor och för gruppen pojkar i Älmhults gymnasieskola.
Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen syftar till att ge obehöriga elever möjlighet att läsa in
behörighet till ett nationellt program eller att de kan etablera sig på
arbetsmarknaden. Varje elev följer en individuell studieplan som visar vad
utbildningen ska innehålla eftersom det inte finns något examensmål eller given
programstruktur. Det finns fyra introduktionsprogram med olika syften och
målgrupp. På Hagasnässkolans introduktionsprogram var 57 elever inskrivna
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vid starten av läsåret. 14 elever har gjort avbrott och resterande 43 elever har
varit fördelade inom de olika programmen enligt följande: Programinriktat val
13 elever, Yrkesintroduktion 5 elever, Individuellt alternativ 18 elever och
Språkintroduktion 7 elever.
Den viktigaste kvalitetsindikatorn huvudmannen följer upp gällande
introduktionsprogrammen är genomströmningen, det vill säga i vilken
omfattning utbildningen når sitt syfte att elever klarar kurser, ökar sin behörighet
och kommer vidare till vidare studier eller arbetsmarknaden. Under läsåret
2019/2020 var det totalt 18 elever av de 43 som stannade i utbildningen som
klarade kurser och tog sig vidare. Genomströmningen hamnade därmed på 42 %
International Baccalaureate, IB
Haganässkolans International Baccalaureate, IB-program, redovisar goda
resultat inom sina kurser. Huvudmannen konstaterar att resultaten står sig väl i
internationell jämförelse. Skolan når ett högre betygsmedelvärde inom 6 av 13
kurser jämfört med det internationella betygsmedelvärdet per kurs. Högst
resultat når Haganässkolans IB inom English A och B, Business Management
och Global Politics.
Gymnasiesärskolan
På grund av det låga elevantalet inom gymnasiesärskolan redovisas inte
betygsresultat för verksamheten.
Trygghet, studiero och stress på gymnasiet
På gymnasieskolan upplever eleverna relativt hög grad av trygghet. Vid
undersökning i alla klasser februari 2020 uppgav 92 % av eleverna att de
upplever trygghet under lektioner och 87 % upplever trygghet under raster.
Flickorna upplever något högre trygghet (2 procentenheter högre i båda
miljöerna) än pojkarna.
83 % av eleverna upplever att de har studiero under lektioner. Flickorna har även
här 2 procentenheter högre resultat än pojkarna.
Samma enkätundersökning rörde även elevernas uppfattning om de krav som
ställs i skolan och om de kan koppla av från skolarbetet under sin fritid. Här
finns en större skillnad mellan flickors och pojkars resultat. Flickorna upplever
sig överlag mer stressade än pojkarna. Flickorna är något mindre nöjda (72 %)
än pojkarna (75 %) gällande de krav som ställs i skolan. Fler flickor än pojkar
uppger att de saknar möjlighet till enklare uppgifter. Gällande möjlighet till
avkoppling är det 54 % av flickorna som uppger att de inte kan koppla av från
skolarbetet på sin fritid och 36 % av pojkarna. Och av flickorna är det 86 % som
upplever att de har en möjlighet att nå kunskapskraven. Bland pojkarna är den
upplevelsen 91 %. Av flickorna känner 70 % oro när de tänker på skolarbetet.
Motsvarande siffra för pojkarna är 61 %.
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Analys
Inom gymnasieskolan ser skolledning och huvudman att betygspoängen
förbättrats sedan tidigare år men att andelen elever med examen gått nedåt. En
orsak till nedgången bedöms vara kopplad till skolans distansundervisning under
våren till följd av pandemin. Elever som har god studievana, etablerad
studieteknik, stöd i hemmet, en inre motor och redan goda resultat har klarat
distansundervisningen bättre än elever utan detta. Men elever, vårdnadshavare
och personal framhåller att vissa elever och elevgrupper varit mer sårbara under
distansundervisningen. Elever med sämre förutsättningar bland annat i form av
bristande studieteknik, svårigheter med exekutiva förmågor, sedan tidigare lägre
resultat, mindre stöd hemifrån och social oro hemma har i högre grad påverkats
negativt av distansundervisningen. Detta samband beskriver även
Skolinspektionen i en rapport från juni 2020 som bygger på en kvalitativ analys
av intervjuer med 100 skolhuvudmän om distansundervisningens genomförande
och effekter. Lärdomarna från vårens distansundervisning, både lokala lärdomar
och nationella slutsatser utifrån Skolinspektionsgranskningen, ligger till grund
för planeringen av en ny omgång distansundervisning inom gymnasiet utifrån
nationella riktlinjer under läsåret 2020/2021.
För några elever har dock distansundervisningen under våren 2020 visat sig vara
gynnsam. Elever, vårdnadshavare och lärare bedömer att undervisning och
skolarbete på distans också inneburit högre närvaro på lektioner, bättre
möjligheter till koncentration och fokus samt mer aktivt skolarbete och att
förmågor som inte visat sig tidigare har kommit fram via digitala kanalerna som
använts mellan elev och lärare. Analysen som genomförts utifrån
närvarokontroller, bedömningsunderlag, dialoger med kollegor, elever och
vårdnadshavare visar att detta gäller en del elever som haft svårigheter att klara
av eller orka vanliga skoldagar tidigare. Elever med hög perceptionskänslighet
och sociala svårigheter tillhör de som verkar haft fördel av
distansundervisningen. Detta är en lärdom för skolan och huvudmannen att
fortsätta analysera och arbeta vidare med för att förbättra undervisningen.
Inom gymnasiet har flickornas resultat avseende andelen med examen sjunkit
mer än pojkarnas jämfört med föregående år (2019). Detta bedöms hänga
samman både med flickornas upplevelse av stress och rådande pandemi.
Flickorna hade en högre stressnivå än pojkarna innan pandemin bröt ut och
skolan gick över till distansundervisning. Personal på gymnasiet liksom i
grundskolan berättar att flickor ofta sätter högre krav på sig själva i
studiesammanhang än pojkarna gör. Flickorna visar en högre studiemotivation
inför varandra och visar mer intresse för att nå de högre betygsstegen än
pojkarna gör. Flickorna är också oftare mer oroliga för om de uppfattat uppgifter
rätt och om de utfört dem tillräckligt väl. Pojkarna beskrivs mer nöjda med att nå
godkänd nivå, strävar mer sällan efter de högre betygsstegen och visar mer
sällan studiemotivation inför andra jämnåriga. Denna stress hos flickorna leder
till en ohälsa som pedagoger och elevhälsoteam sett ökat de senaste åren.
Psykisk ohälsa i form av stress antas spela en betydande roll för förmågan och
prestationen i studiesammanhang. Ökad stress kan därmed förklara sjunkande
resultat. Under distansundervisningen har en del elever upplevt ökade
svårigheter med att prestera vilket orsakats bland annat av svårigheter med
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självdisciplin kring skolarbetet, ovana vid digital form gällande stöd från
pedagoger och mindre samarbete och stöd mellan elever på grund av den sociala
distanseringen. Pojkar som grupp ser ut att ha gynnats mer av
distansundervisningen än flickorna. En möjlig orsak till detta kan ha koppling
till skillnaderna som visat sig i den generella studiekulturen bland pojkar och
flickor. Många individuella avvikelser finns förstås inom båda könsgrupperna,
men som grupp är pojkar mindre benägna att visa sig studiemotiverade bland
jämnåriga. Vid personliga samtal med pojkar återger de dock att de vill klara sin
utbildning och lära sig och kunna mer men att de inte vill visa detta för
kompisarna för det anses inte tufft eller manligt och det kan komma att påverka
deras status i gruppen. Detta antas ha haft betydelse under distansundervisningen
då pojkarna kunnat arbeta mer med skoluppgifter utan att andra elever sett och
kommenterat insatserna och prestationerna. Flickorna som grupp har å sin sida i
viss grad upplevt mer stress till följd av distansundervisningen visar uppföljning
med elever. Den fysiska distansen till läraren, klasskompisarna och skolmiljön
verkar ha skapat mer oro hos flickorna gällande uppgifters innehåll och
kravnivå. Denna ökade oro kan ligga bakom sjunkande resultat och behöver
analyseras närmare inte minst eftersom pandemin fortfarande pågår.
Gymnasiesärskolan
Verksamheten har via analys av resultat och påverkansfaktorer kommit fram till
att en viktig framgångsfaktor för utvecklingen av elevernas lärande och
förmågor är en tydlig koppling mellan teori och praktik. Personalen arbetar
därför i större utsträckning än tidigare med förtydliganden och sådana
kopplingar mellan det skol- och ämnesspecifika och autentiska situationer, som
eleven till exempel möter under arbetsplatsförlagt lärande eller hemma.
Verksamheten har också sett positiva effekter på elevernas lärande och
utveckling av det täta samarbete som finns mellan de olika personalkategorierna
i särskolan. Lärare, elevresurser och specialpedagog samarbetar vid planering,
undervisning och uppföljning.
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Vuxenutbildning
Resultat
Gällande betygsutfallet för vårens kurser inom vuxenutbildningen är det svårt att
få ett statistiskt säkert material att analysera. På grund av den rådande pandemisituationen har till exempel några kurser förlängts, vilket påverkar resultatet.
Betyg som sattes under våren 2020, vilket är avstämningspunkten för denna
rapport, visas i cirkeldiagrammet nedan. Inom grundläggande nivå och
gymnasiala kurser har andelen E minskat och antalet F har ökat jämfört med
tidigare år.

Vad gäller Sfi, Svenska för invandrare, har färre elever skrivit nationella prov
under vårens slutdel. Närvaron har påverkats mycket av pandemin och
studietakten har därför minskat jämfört med tidigare. Inga nya elever togs in
efter mars.

Analys
Den främsta orsaken till årets lägre betyg inom vuxenutbildningen är effekter av
Covid-19 situationen. Skolan ställde om till full distansundervisning utifrån
nationella direktiv, och det var flera studerande som upplevde svårigheter med
detta. En del hade svårt med dem tekniska biten, att ta emot information digitalt
och att samarbeta via internet. Andra upplevde svårigheter att arbeta mer
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självständigt, utan en lärare i den omedelbara närheten som kunde peppa och
motivera, men även guida och hjälpa på plats.
I analysen framkommer också att fler elever överlag varit mindre förberedda till
lektioner eller släpat efter med uppgifter på grund av Covid-19. Flera av de som
fick F under våren har gjort prövningar och kompletteringar under början av
hösten 2020. Detta kommer skolan att arbeta med under hösten för att åtgärda
samt analysera orsaker till detta.
I och med Covid-19 situationen har personalen inom vuxenutbildningen ökat sin
digitala kompetens snabbt och omfattande, vilket är positivt. Personal och
ledning upplever att de kan nå fler elever digitalt och på mer varierande sätt än
tidigare. Men detta sker delvis på bekostnad av undervisningen på plats vilket
elever som haft svårigheter påpekat. Elever och personal är medvetna om att
rådande situation tvingat fram tillfälliga anpassningar, men ser också fördelar
med gjorda förändringar. I ett långsiktigt perspektiv kommer lärdomarna av en
ökad digitalisering att ha en positiv inverkan på verksamheten genom en ökad
flexibilitet utifrån större möjligheter till anpassningar för elever som har svårt att
tillgodo göra sig undervisning på plats i klassrummet. Ett utvecklingsområde
innevarande läsår (2020/2021) är därför att arbeta för att öka både de
studerandes och personalens digitala kompetens ytterligare, samt att öka
tillgången till digitala verktyg och resurser.
Framåt ser vuxenutbildningen att arbetet med studieplaner gett det resultatet att
det är fler elever som skriver NP hösten 2020 än tidigare. Ca 40 elever skrev i
oktober och närmare 100 elever kommer att skriva NP i december.

49

Kvalitetsrapport K U L
2020-12-01

26(28)

Huvudmannens slutsatser
Förskolan och skolan ska hålla hög kvalitet och vara likvärdig. Det innebär
bland annat att utbildningen ska uppväga skillnader i barns och elevers olika
bakgrund och förutsättningar. Ett verktyg för detta är att fördela resurser utifrån
barns och elevers socioekonomiska bakgrund. Huvudmannen ser att trots ett
fördelningssystem som tar hänsyn till sådana faktorer så kvarstår skillnader
mellan skolor som kan förklaras utifrån socioekonomiska aspekter.
Huvudmannen planerar därför se över resursfördelningssystemet och
omvärldsbevaka för att försöka hitta bättre sätt att vikta och anpassa
resursfördelningen och öka likvärdigheten inom kommunens
utbildningsverksamheter.
Ett annat verktyg för att kunna utveckla kvaliteten och likvärdigheten inom
kommunen är via det systematiska kvalitetsarbetet, SKA. Huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete innebär bland annat att följa upp, granska och
analysera många olika resultat, förutsättningar och förhållanden från
förskolornas och skolornas verksamheter. Det finns ett brett underlag för
resultatanalys gällande skolorna på både enhets- och huvudmannanivå, och
resultaten diskuteras och analyseras på alla nivåer, från verksamhet till
förvaltning och politik. Resultat och förutsättningar jämförs med varandra inom
skolor, mellan skolor, över tid och, när nationell statistik finns tillgänglig vilket
varit ett undantag betydande del av 2020, mellan kommuner.
Utifrån en granskning av resultat och analysunderlag, bland annat i förhållande
till nationella och lokala mål och olika påverkansfaktorer, görs utvärderingar för
att bedöma om måluppfyllelsen är exempelvis god eller bristande utifrån olika
parametrar såsom ämnen, skolor, årskurser, klasser, kön och nyanlända.
Utvärderingen visar på områden som kräver en djupare analys för att förklara
resultat som på något sätt avviker och för att få kvalitativt underlag till
utvecklingsarbete.
Förvaltningsledningen har inför läsåret 2020/2021 infört en ny modell för det
systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsförvaltningens verksamheter som
bland annat syftar till att öka den pedagogiska personalens delaktighet i SKAarbetet och mer klassrumsnära analyser. Med detta vill huvudmannen att
förskole- och skolenheterna själva, men även huvudmannen, ska få bättre
förståelse för resultaten, vilka faktorer som har inverkat på måluppfyllelsen och
därmed få ett väl förankrat underlag för ändamålsenliga beslut om
utvecklingsarbete, på enskilda enheter såväl som på huvudmannanivå, för att
uppnå högre likvärdighet och god kvalitet inom alla områden och enheter.
Inom ramen för nya SKA-modellen genomför huvudmannen särskilda
verksamhetsbesök med fokus på resultat och kvalitetsarbetets innehåll, processer
och effekter. Verksamhetschefer, utvecklingsstrateg och pedagogisk utvecklare
för förskola, grundskola och gymnasieskola inklusive vuxenutbildning samtalar
med skolledning och representanter ur personalen (skolutvecklingsteam,
förstelärare, arbetslagsledare, specialpedagoger exempelvis) i förskole- eller
skoldialoger. Dessa dialoger handlar om enheternas resultat och analys av
exempelvis undervisning, samverkan, resurser och andra förutsättningar.
Dialogerna handlar också om pågående och planerade arbetsprocesser samt
verksamhetens utvecklingsbehov.
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Förskole- och skoldialogerna kompletteras i den nya modellen med
kvalitetsdialoger mellan skolledare och förvaltningsledning och även med
skriftlig dokumentation från rektor till förvaltningen.
Huvudmannen ser att nya SKA-modellen ger förutsättningar till ett bredare och
mer innehållsrikt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet än tidigare. Men
modellen är ny och i vilken grad syftet och målen uppnås behöver följas och
utvärderas, möjligen också justeras, allteftersom. Huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete där stöd och styrning till verksamheterna ingår behöver anpassas
utifrån respektive verksamhets behov.
Förskoleverksamheten
Huvudmannen ser att förvaltningens utvecklade förhållnings- och arbetssätt med
stöd och styrning inom resultatuppföljning och analysarbete bland annat har lett
till högre medvetenhet och delaktighet inom varje förskoleenhet.
I utvärderingen för läsåret 2019/2020 har arbetsprocesserna inom förskolans
olika ämnesområden matematik, språk, naturvetenskap eller hur barnet skapar en
förståelse för sig själv och sin omvärld inte följts upp på huvudmannanivå utan
enbart på förskolenivå. För att utveckla målområdet omsorg, utveckling och
lärande inom förskolan behöver barns lärprocesser säkerhetsställas ytterligare
genom dokumentationen, men på ett sätt som förhåller sig till nationell praxis
när det gäller dokumentation och bedömning i svensk förskola. Personalen ska
få möta ett begrepp som förskolan inte är särskilt van vid, bedöma. ”Vi
undervisar då måste vi också bedöma” säger en förskollärare under en dialog.
För att komma vidare i det behöver frågor ställas om vilka former för bedömning
som kan framträda i förskolors dokumentation och vilka teorier som
bedömningsformerna är baserade. Dessa frågeställningar kommer huvudmannen
att arbeta vidare med tillsammans med rektorer och verksamheter under läsåret
2020/2021. Inför framtiden kommer förskolorna att utveckla formerna för
dokumentation kring varje barns förändrade kunnande riktat mot utveckling av
vad barnet kan bli och inte vad det är. Former för dokumentation av barnens
förändrade kunnande inom språk och matematik kommer att utvecklas under
kommande läsår.
Skolverksamheterna
På skolorna sker resultatuppföljning och analyser av undervisning och andra
påverkansfaktorer av pedagoger, arbetslag, skolutvecklingsteam, elevhälsoteam
och skolledning. Huvudmannen ser att analyser idag är mer verksamhetsnära och
vanligt förekommande än tidigare. Delaktighet och kollegialt samarbete och
lärande har ökat i verksamheterna sedan 2019 då denna målsättning började
förankras.
Skolenheterna arbetar mer systematiskt med olika metoder och underlag. Den
vetenskapliga förankringen har ökat under 2020, inte minst gällande arbetssätt,
både i SKA-arbetet och i själva undervisningen. En del skolor har
skolutvecklingsteam bestående av både förstelärare och arbetslagsledare.
Framför allt förstelärarna har mer än förut blivit rektorers förlängda arm och
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används som en slags skolutvecklingsagenter, vilket tillfört en extra drivkraft
och sammanhållning inom kvalitetsarbetet.
Tid avsätts specifikt för skolutvecklingsarbete på de flesta skolenheterna. De
som ännu inte infört det på agendan i personalens kalendarium pratar om att göra
det eftersom både skolledning och personal är överens om vikten av att
återkommande vika tid åt fördjupade pedagogiska och analyserande samtal.
Huvudmannen ser några gemensamma områden för skolornas utvecklingsarbete.
Som tidigare nämnts är tidiga insatser, pojkars lärande och flerspråkiga elevers
lärande gemensamma områden. Skolorna uppmärksammar dessutom behov av
att utveckla övergångarna inom och mellan verksamheter, för att gynna
elevernas utveckling och lärande på bästa sätt, däribland för grupperna pojkar
och flerspråkiga elever. Det förebyggande och kompensatoriska arbetet med stöd
och anpassningar behöver stärkas och utvecklas ytterligare. Mycket positivt har
hänt i verksamheterna, men mer kan göras. Skolorna framhåller också behovet
av ökad samverkan mellan enheterna gällande framför allt pedagogik,
bedömning, analys och dokumentation. Huvudmannen organiserar för detta
bland annat inom ramen för implementeringen av de nya kurs- och
ämnesplanerna som börjar gälla från den 1 juli 2021.
Förvaltningsledningen ser variationer i rektorernas ledning och organisering av
arbetet på skolorna och tankar om koppling till resultat, personalomsättning,
resursfördelning med mera börjar ta form. Dessa eventuella kopplingar behöver
undersökas närmare och kommer att göras både inom ramen för huvudmannens
analysarbete men också inom ramen för huvudmannens stöd till skolledarna.
Huvudmannen ser att möjligheterna till bra stöd och god styrning liksom en
resursfördelning väl grundad i analys hänger samman både med hur
huvudmannen själv och verksamheterna arbetar med resultatuppföljning, analys,
kommunikation med mera.
Varje enhet har sina styrkor och behov
Det finns mycket inom utbildningsförvaltningens verksamheter som är riktigt
bra. Det finns kompetent och engagerad personal, många utmärkta resultat,
många välmående och nöjda barn och elever, många engagerade och nöjda
vårdnadshavare, många välfungerande samverkanspartners och mycket annat
som gör oss stolta.
Men givetvis finns det utvecklingsområden, så huvudmannen framhåller att det
är av stor vikt att fortsätta utveckla uppföljning och analys. Detta gäller såväl
inom ramen för huvudmannens eget kvalitetsarbete som på enheterna.
De identifierade gemensamma utvecklingsområdena innebär goda möjligheter
till erfarenhetsutbyte och samverkan mellan enheter och verksamheter, som
huvudmannen kan leda och organisera för. Men huvudmannen betonar att det
utöver detta är nödvändigt att varje förskola och skola fortsätter sitt pågående
arbete med att identifiera och analysera sina specifika förutsättningar, resultat,
behov och utvecklingsområden.
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Prioriterade utvecklingsområden
Nyanländas lärande
Vad gäller nyanländas lärande är det prioriterat utifrån betygsanalys. Nyanlända
elever har generellt låg måluppfyllelse. Vårterminen 2019 nådde 66,7 % av
Älmhults elever i årskurs 6 i de kommunala skolorna kunskapskraven för minst
betyget E i alla ämnen. Bland flickorna var det 68 % och bland pojkarna 65,5
%. Exkluderas nyanlända nådde 80 % av flickorna och 76 % av pojkarna
kunskapskraven.
I år 6 finns tydliga skillnader i resultaten mellan nyanlända – icke nyanlända,
både för flickor och pojkar.
Förädlingsvärde visar på betydelsen av tidiga insatser
Huvudmannen följer elevgruppers resultat över tid för att få fram
förädlingsvärdet, ett mått som kan beskrivas som skolornas kapacitet att förvalta
elevernas förmågor och kunskaper. Förädlingsvärdet visar hur elevers lärande
har utvecklats under utbildningens gång. Både 2018 och 2019 har huvudmannen
analyserat avgångselevernas resultatutveckling respektive år från årskurs 6 till
årskurs 9.
Granskningen visar att de elever som nådde kunskapskraven, det vill säga något
av betygen A-E, i engelska, matematik och/eller svenska när de gick i årskurs 6
alla även gjorde det i årskurs 9 år 2019. Året innan, 2018, var det 99 % som
fortfarande klarade kunskapskraven i engelskan, 98 % i matematiken och 96 % i
svenskan.
Andel elever med betyg A-E vårterminen i år 6 (2015 resp 2016)
som vårtermin i år 9 också fick något av betygen A-E (godkänt)
Engelska

Matematik

Svenska

Vt 2018

99 %

98 %

96 %

Vt 2019

100 %

100 %

100 %

Skillnad i pojkar och flickors resultat
Huvudmannen har valt skillnaden i pojkar och flickors resultat som ett prioriterat
område i det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2019/2020. Vid vt-19 skiljer
det 60 p i meritvärde mellan pojkar och flickor i åk 9, när man har tagit bort
utrikes födda. Flickorna har 265 p, vilket är bland de bästa i landet, medan
pojkarna har 205 p. Analys av orsakerna till skillnaden pågår under läsåret.
Digitala verktyg till alla elever
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I nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet anges i fokusområde 2:
Likvärdig tillgång och användning som ett del mål att ”Barn, elever och personal
ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att
förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten”
Därför har Älmhults kommun i sin digitala strategi för skolan 2019-2022 satsat
på att alla elever ska ha egen digital enhet samt kunna använda Office 365
metodiskt och pedagogiskt med enhet. I dag är detta i stort sett uppfyllt förutom i
åk F-3 på skolorna Klöxhultskolan, Montessoriskolan samt Ryfors skola.
Trygghet i skolan
Arbetet med trygghet och studiero är alltid prioriterat inom Älmhults skolor.
Under våren 2018 hade kommunens enda svenska kommunala högstadieskola,
Linnéskolan, för första gången sex stycken heltidsmentorer anställda.
Bakgrunden till att satsningen gjordes var en upplevd otrygghet som resulterade
i att väktare flertalet gånger fick tillkallas, elevernas resultat var fallande och
lärarna upplevde att det fanns svårigheter i att fokusera på undervisning.

Nyanländas lärande
Linnéskolans utvecklingsarbete av undervisning för nyanlända
Bakgrund
Kartläggning av nuläge och analys gjord av huvudmannen efter genomförda
intervjuer av personal i verksamheten under våren 2019 visar att Linnéskolan har
följande behov:






Linnéskolan behöver mer personal med kunskaper inom språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, och en SVA-lärare till i FBK.
Linnéskolan har behov av en verksamhet (förslagsvis kallad
Språkprogrammet) för elever som (efter 2 år) inte längre tillhör
förberedelseklass, men som fortfarande har för stora språkliga och/eller
kunskapsmässiga luckor för att klara vanlig klass. Denna verksamhet
behöver fortsätta undervisa elever på anpassad kunskapsnivå, med
enklare material och med ett stort fokus på språket. Förslagsvis anpassad
studiegång för eleverna som då kan fokusera färre ämnen.
Nyanlända elever/elever som bott i annat land som börjar på Linnéskolan
bör testas i SVA, för bra placering i passande undervisningsgrupp. Helst
önskas likvärdig bedömning innan eleven slutar mellanstadiet.
Skolverkets material Bygga Svenska används för att stämma av
kunskaperna kontinuerligt.

Beskrivning av insats
Fr om januari 2020 erbjuds ökad mängd SVA- undervisning till elever som är
ute i klass efter klarat steg 1 i Bygga Svenska. Under våren får eleverna 2-3 pass
SVA-undervisning i veckan. Fr om augusti 2020 har alla, i aktuell elevgrupp, ett
pass SVA per dag. Efter avstämning av kunskaper enligt Bygga svenska 2
minskas SVA-undervisningen successivt. Eleven följer sin klass övrig tid.
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Eleverna kommer på detta sätt snabbare ut i klass än tidigare, men erbjuds
kontinuerligt stöd i svenska språket.
Personal från språkklassen kommer att organisatoriskt tillhöra övriga arbetslag
från och med hösten 2020. Syftet är att synliggöra de nyanlända eleverna även
för de lärare som ännu inte har dem i sin undervisning. Skolan strävar efter en
samsyn på eleverna och att alla lärare känner ett ansvar för alla elever.
Personalresurs för att genomföra insatsen
Det förändrade arbetssättet medför att ytterligare en SVA-lärare anställs.
Kostnad 600 000 kr för budgetåret 2020.
Mål och förväntad effekt av insatsen
 Positiv kunskapsutveckling för nyanlända elever.
 Bättre struktur på elevernas schema kan öka elevernas närvaro. När
eleverna följer övriga elevers schema ökar lärarnas möjlighet att följa
vad eleverna gör på sin undervisningstid och lärarna kan lättare upptäcka
tendenser till ogiltig frånvaro.
Mätmetod: Andel nyanlända elever som saknar betyg i åk 7 och 8 som får
betyg A-E i åk 8 och 9.
Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram efter åk 9.
Utvärdering av insats
Utvärdering av insatsen sker efter läsåret 2020-2021. Delutvärdering i
december 2020 genom att följa betygsutvecklingen på individnivå
(förädlingsvärde).

Elmeskolans utvecklingsarbete av undervisning för nyanlända
Bakgrund och analys









Outbildade lärare inom SVA (flertalet av svenska lärarkåren fick
behörigheten på köpet fram till december 2013) vilket leder till att
eleverna får en bristande förförståelse för ämnesstoffet.
Eleverna får en bristfällig stöttning som många gånger leder till
frustration och oförståelse för arbetsuppgiften istället för att leda till
språk- och kunskapsutveckling.
Låga förväntningar på eleven och den efterföljande effekten blir svårt att
hitta rätt nivå på arbetsuppgifterna.
Eleven får ingen funktionell grammatisk kunskap.
Eleven får en lägre kunskapsnivå av skolspråket.
Elevens modersmål blir sällan bekräftad i klassrummet i samband med
undervisningen, vilket på sikt kan leda till en identitetskris.
Eleven får bristande kunskaper om olika textgenre, ur både ett läs- och
skrivperspektiv.
Svenska språket är inte majoritetsspråk i de flesta klasserna.
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Beskrivning av insats
Följande upplägg är baserat på vad forskningen säger om hur undervisningen bör
utformas för att kunna leda till att stärka både elevens identitet och språk- och
kunskapsutveckling.













Aktivt samarbete mellan SVA lärare, studiehandledare, EHT, mentor och
ämneslärare.
Kontinuerlig övergripande fortbildning av Elmeskolans förstelärare i
SVA i samverkan med ledningen med målet att stärka lärarnas kunskaper
om flerspråkigt lärande. Detta kommer att höja kompetensen av
personalen.
Försteläraren i SVA leder utvecklingsarbetet i samverkan med ledningen
på Elmeskolan med målet att SVA lärarna arbetar tillsammans med
mentorerna, studiehandledarna och ämneslärarna i klassrummet, i syfte
att utveckla lärarens förståelse och kunskap för hur man bör arbeta med;
Stöttning och stödstrukturer till eleven.
Upplägg av arbetsuppgifter (att eleven behöver gå från det kognitivt
enkla med stöd i kontexten till det kognitivt utmanande utan stöd i
kontexten).
Att bygga bro mellan basspråket och skolspråket.
Genrepedagogikens cirkelmodell och STL modellen i syfte att stärka
elevens skrivutveckling inom olika textgenre.
Läsförståelse (vi läser inte för avkodning och tolkning av en text utan vi
läser för att förstå den). Här ingår också lässtrategier.
Fördelarna med Translanguaging. Genom Translanguaging utvecklar vi
eleven parallellt i både sitt första (L1) och andraspråk (L2) vilket stärker
såväl elevens identitet som hens språk- och kunskapsutveckling.
Muntligt berättande.
En funktionell grammatikutbildning.

Försteläraren i SVA leder arbetet tillsammans med SVA lärarna med målet att:
kartlägga eleverna i deras språkutveckling enligt processbarhetsteorin. Detta i
syfte för att få kännedom om på vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig och
hur vi lyfter eleven vidare.



Se över läromedlen. Läromedlen ska inte vara mekaniska, självrättande
och otydliga utan de ska vara tydliga och öppna upp för ett socialt
samspel mellan lärare-elev och elev-elev.
Arbeta med Skolverkets arbetsmaterial Bygga Svenska tillsammans med
mentor och ämneslärarna.

Personalresurs för att genomföra insatsen
Kostnaden för likvärdig undervisning räknar vi på 3st heltid SVA lärare och 0.5
heltid mentor för kartläggningar och inskrivningar.
Ca pris : 3,5 x 600 000 kr = 2 100 000 kr
Mål och förväntad effekt av insatsen
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Högre måluppfyllelse hos de flerspråkiga eleverna men också de
enspråkiga eleverna.
Vi stärker den flerspråkiga elevens identitet.
Vi stärker den flerspråkiga elevens språk- och kunskapsutveckling på
lång sikt.
Säkerställer en informationsrik överlämning när eleven övergår
förskoleklass-åk 1, åk 3- åk 4 samt åk 6-åk 7, vilket gynnar eleven.
Högre kompetens bland lärarna på Elmeskolan detta ökar då även
kompetensen på lärarna i Älmhult.
En bättre arbetsmiljö för elever och lärare då kommunikation kommer i
huvudsak ske på svenska där eleven kommer under terminen utvecklas
bättre med kommunikation i svenska.
På sikt sker då även en minskning gällande språkliga kränkningar
Eleverna kommer att känna sig mer inkluderade och likvärdiga som de
enspråkiga andra eleverna.

Mätmetod: Resultat av nationella prov i åk 3 och 6
Andel nyanlända med betyg A-E i åk 6
Utvärdering av insats
Utvärdering av insatsen sker vid slutet av läsåret 2020/2021.

Gemöskolans utvecklingsarbete av undervisning för nyanlända
Analys av orsaker till nyanländas resultat 2018
Vid analys av måluppfyllelse per klass och ämne vid slutet av vt-18 framkom att
det överlag var låg måluppfyllelse i matematik och i svenska som andraspråk
samt att måluppfyllelsen sjönk mellan årskurs tre och fyra.
Gemöskolan startade ett utvecklingsarbete under läsåret 2018/2019. Skolan
identifierade våren 2018 följande problem:










ensamjobb för lärare – lite kollegialt utbyte
många elever med behov av anpassningar och stöd
fbk ger inte önskat resultat (svårt slussa ut elever, trygghet i fbk vilket
gör det svårt att lämna fbk)
stora utmaningar att anpassa klassundervisningen till nyanlända elever
många elever med SvA – låg måluppfyllelse
många elever med annat modersmål (150/320)
studiehandledningen på modersmålet är inte alltid effektiv
nya eller outbildade lärare har behov av stöttning/mentorskap
behov av ökad samverkan mellan skola och fritids

Beskrivning av insats
 bilda årskurslag – 3 lärare/2 klasser i de flesta årskurser, i åk 6 fler än tre
 ökad möjlighet till att vara dubbla pedagoger i klassrummet
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nya eller outbildade lärare får mentorskap från erfarna lärare i
årskurslaget
årskurslagen ansvarar för t ex intensivträning av färdighetskunskaper
ingen fbk
språkpolicy upprättas och implementeras – språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt bl a genom strukturerad användning av
cirkelmodellen
kartläggning av var i språktrappan (Bygga svenska) nyanlända elever
befinner sig
speciallärare/specped stöttar undervisande lärare med material utifrån var
eleverna befinner sig i språktrappan samt stöttar i uppföljningen
EHT ändrar fokus från åtgärdande till förebyggande och främjande
innebärande bl a ett årshjul med screening och träningsperioder, skolans
val fokuserar på värdegrundsarbete
se över hur studiehandledare används – hur kan studiehandledningen
göras effektivare?

Personalresurser för Gemöskolans insats
Kostnaden räknas för 6 lärare på heltid, 6 x 600 000 kr=3 600 000 kr.
Förväntade effekter av insatsen
 övergripande – högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet för eleverna
 ökat samarbete och kollegialt utbyte mellan lärarna, vilket leder till en
bättre arbetsmiljö (ökad lärartäthet, minskad stress, färre
utvecklingssamtal/lärare, mer samplanering)- dvs skapa en
samarbetskultur
 ökat samarbete/samverkan mellan skola och fritids
 nyanlända elever lär sig svenska snabbare
 skapa inkluderande lärmiljöer
 tryggare arbetsmiljö för eleverna
 nya eller outbildade lärare får en ökad trygghet och handledning av
kollegor
Gemöskolans delutvärdering av insats för nyanländas lärande -tre lärare på
två klasser våren 2019
Upplevelsen bland lärarna är att samarbetet i årskurslag ger ökade möjligheter
till att diskutera med varandra. En fördel med årskurslagen är att det sker ett
spontant erfarenhetsutbyte genom att samarbetet mellan lärarna är tätt. Det sker
även många diskussioner kring elevernas inlärning och vad lärarna tror att
eleverna kan eller inte kan för att lägga undervisningen på rätt nivå.
Lärarna framhåller också att möjligheten att ge feedback till varandra kring
undervisningen har ökat genom att lärarna vid flera tillfällen under veckan är två
lärare i klassrummet samtidigt.
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Överlag finns det ett önskemål bland lärarna att få en ökad kompetens kring
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att bättre kunna möta alla elever,
dvs både de elever som har svenska som modersmål och de elever som har ett
svenska som andraspråk.
Vid analys av måluppfyllelse kan man se att vid jämförelse över tid av
övergången från årskurs tre till årskurs 4 kan det konstateras att för samma
klasser så är det markant lägre måluppfyllelse. Vidare kan också konstateras att
måluppfyllelsen för de klasser som gick i åk 4 läsåret 17/18 minskade
måluppfyllelsen i de flesta ämnen vid slutet av läsåret 18/19 (detta gäller främst
de teoretiska ämnena).
Noterbart är att det är en ökad måluppfyllelse i de flesta ämnen för åk 6 vid
slutet av läsåret 18/19 jämfört med måluppfyllelsen i slutet av åk 5 för samma
klasser.
Mätning av elevernas upplevelse av studiero under höstterminen 2018 (enkät
Skolbarometern) visar att andelen elever som känner sig störda av sina kamrater
fortfarande är på samma nivå som föregående läsår (63%), dvs ingen förändring
har skett.
Gemöskolan har från läsåret 2019/2020 även insats från Samverkan för bästa
skola, nulägesanalys utförd läsåret 2018/2019. Ett av de utvecklingsområden
som är identifierat och som det tillförs åtgärder inom är Kompetensutveckling, teori
och handledning inom språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Tidiga insatser
Tidiga insatser på Klöxhultsskolans F-3 och Ryfors skola
Bakgrund och beskrivning av insats
Klöxhultsskolan har under läsåret 2019/2020 en ny tjänst med en extra pedagog i
varje arbetslag på F-3, denna tjänst är utformad för att möjliggöra arbetsmetoder
som kan göra att vi kan ge extra stöttning till de elever och/eller grupper som
behöver extra stöttning men även de elever som behöver utmanas för att nå ännu
längre. Fler delningar kan göras i klasser, stöd kan riktas i större utsträckning på
grupp- och individnivå. Det möjliggör även nivågrupperingar. Intensivstöd kan
ges på grupp- och individbasis. Det möjliggör även dubbelt ledarskap samt att
personal i fritidshemmet i större utsträckning kan fokusera på sitt huvudsakliga
uppdrag.
Ryfors skola kommer under våren 2020 att genomföra samma insats i åk F-3.
Ryfors skola ligger geografiskt i ett område utanför tätort vilket medför att
skolan har svårt för att rekrytera personal samt täcka upp det vikariebehov som
uppstår. Genom att erbjuda eleverna en ”trelärartjänst” dvs tre lärare på två
klasser kan många situationer lösas på ett mer kvalitetssäkrat sätt. Genom
trelärarsystem kan eleverna få ett ökat stöd och en ökad möjlighet till individuell
stöttning. Stöttningen skulle innebära att mer tid läggs till undervisningen och
där genom få ett högre målfokus. Skolan har under perioder stått utan eller haft
väldigt liten del av stödfunktioner vilket medför att det nu finns ett mycket högt
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behov av insatser. Skolan är just nu inne i en process med ett ökat och mer
medvetet arbeta inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt vilket medför
att både extra medel till nya stimulerande lärverktyg samt bemanning av en extra
lärare hade ökat måluppfyllelsen för skolans elever.
Personalresurser för tidiga insatser
Extra lärare Ryfors skola 300 000 kr finansieras av statsbidrag Likvärdig skola
ht 2020, 300 000 kr finansieras av statsbidrag lågstadiesatsningen vt 2020.
Tre extra lärare Klöxhultsskolan 1-3 finansieras av statsbidrag
lågstadiesatsningen vt 2020 med 900 000 kr, ht 2020 finansieras med 900 000 kr
av statsbidrag likvärdig skola.
Mål och förväntade effekter av insatsen
Det finns en önskan bland pedagogerna att utveckla det kollegiala lärandet vilket
vi tror att vår nya tjänst som extra pedagog kan leda till. Detta då den här
pedagogen är inne i samtliga årskurser (1-3) vilket leder till fler pedagogiska
diskussioner samt bidrar till ett dubbelt ledarskap vilket gör att pedagoger
tillsammans kan utveckla planering, genomförande och utvärdering utav
undervisningen. Att vi dessutom tillsammans går igenom olika gemensamma
utbildningsinsatser tror vi kan leda till en bredare samlad kompetens.



Undervisning med tydligare avstamp i guppens och den enskilde elevens
behov bidrar till likvärdig utbildning.
Ökad måluppfyllelse

Mätmetod: resultat nationella prov åk 3.
Utvärdering av insats
Utvärdering av insatsen sker under våren 2020 samt våren 2021.

Likvärdig tillgång till digitala verktyg och likvärdig
utbildning för pojkar och flickor
Bakgrund till utvecklingsområdet
Se även bakgrund under rubriken Prioriterade utvecklingsområden.
STL är en vetenskapligt beprövad modell som stödjer lärares undervisning och
ökar elevers lärande. Modellen utgår från att förena framgångsfaktorer för
lärande med digital teknik och låta tekniken verka som hävstång för lärande. Det
vi sett med att andra skolor i kommunen använt STL som metod är att pojkars
läsning utvecklats. Det vi även sett är att denna utbildning är svår att genomföra
utan att elev har tillgång till egen digital enhet där viktiga delar är att exempelvis
digitalt kunna dela information och samarbeta med varandra. Utan egen iPad kan
ej heller funktionerna i Office 365 utnyttjas till fullo eftersom dessa appar kräver
personlig inloggning vilket försvåras med delade enheter.
Plan för insats digitala verktyg till alla elever
För ett par år sedan startade en satsning för en del av F-6-skolorna i kommunen
med att implementera STL-metoden. Lärarna på de skolorna använder nu
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metoden i sin undervisning och alla elever åk F-3 på de skolorna har varsin Ipad. Under budgetåret 2020 har huvudmannen för avsikt att fler skolor ska få
samma satsning då metoden är gynnsam för pojkars lärande och även för elever
med särskilda svårigheter.
Lärverktyg och kompetenshöjande insats för genomförande av STLmetoden och lärande med digitala verktyg
Lärverktyg och utbildning av lärare för att utöka insatsen av att alla elever ska få
möjlighet till modellen att arbeta med STL som är en vetenskapligt beprövad
modell som stödjer lärares undervisning och ökar elevers lärande.
I-pads med licenser till appar till eleverna i åk F-3 i Ryfors skola,
Klöxhultsskolan F-3 och Montessoriskolans åk F-3. Beräknad kostnad 922 000
kr.
Kostnad för utbildning och vikarie för lärare som deltar i utbildning: 70 000 kr
under budgetåret 2020.
Utvärdering av insatsen
Utvärdering av insatsen sker efter varje läsår inom ramen för skolornas
regelbundna rapportering av systematiskt kvalitetsarbete inom måluppfyllelse.

Trygghet och studiero
Linnéskolans satsning på heltidsmentorer
Bakgrund till insatsen
Sedan Linnéskolan blev den enda kommunala svenska högstadieskolan i
Älmhult efter flytt av elever och personal från Diö skola och Klöxhultsskolan
har nyckeltal kring trygghet varit fallande. Skolan har haft många incidenter med
hot och våld som flitigt rapporterats i media. Vid flera tillfällen de senaste fyra
åren har skolan haft väktare på plats efter större incidenter för att kunna
bibehålla en trygg miljö för lärare och elever. Skolan har även haft fallande
resultat i mätning av meritvärde årskurs 9.
Då situationen blev ohållbar under hösten 2017 och rektorerna diskuterade att
lämna tillbaka sitt arbetsmiljöansvar till grundskolechef, beviljades rektorerna
medel för att anställa sex heltidsmentorer på skolan. Under våren 2018 var alla
mentorer på plats och varje arbetslag bestående av tre klasser hade en nu en
heltidsmentor.
Beskrivning av insatsen
Insatsen med mentorer på Linnéskolan startade våren 2018. Varje arbetslag
bestående av tre klasser hade då en heltidsmentor.
Samtliga mentorer har högskoleutbildning inom socialt arbete för att kunna
fokusera på samtal och värdegrundsarbete i syfte att öka tryggheten. Genom att
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flytta arbetsuppgifter från lärare till mentor syftar införandet även att ge lärarna
bättre förutsättningar för ökad kvalitet i undervisningen.
Personalresurser för Linnéskolans insats
Mentorns uppdrag är att jobba med elevernas sociala miljö för att bidra till att
eleven uppnår kunskapsmålen. Detta innebär att mentor ser eleven i sitt
sammanhang genom att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i
familjen och i klassen.
Det innebär också att arbeta förebyggande så att problem inte uppstår eller
förvärras. Värdegrundsarbetet kan innebära arbete på individ och gruppnivå
samt samverkan mellan föräldrar lärare elever. I värdegrundsarbete ingår också
att jobba med plan mot diskriminering och kränkande behandling, planer för
bland annat ökad närvaro, samt krishantering och förebyggande arbete mot
droger och mobbning. Detta med syfte att undanröja hinder för elevers lärande.
Kostnad för 6 st heltidsmentorer 538 000 kr x6 = 3 228 000 kr. Budgetåret 2020
finansieras tre av mentorerna med statsbidraget för Likvärdig skola, dvs
1 613 000 kr. 2019 finansierades hela satsningen med medel från Statsbidraget
för likvärdig skola.
Linnéskolans mål och förväntade effekter av insats med mentorer
Fokus ligger på områdena trygghet, ökad undervisningskvalitet genom bättre
arbetsmiljö och fokus på undervisning samt ökad attraktionskraft för att locka
behöriga lärare.
Målsättningar

Mätmetod

Trygg skola

Skolbarometern

Ökad kvalitet på
undervisningen
Bättre arbetsmiljö
för lärare

Skolbarometern
Medarbetarenkät

Ökad attraktionskraft

Andel behöriga
sökande

Ökad måluppfyllelse

Meritvärde åk 9

Utvärdering av insatsen
Samtliga utvärderingar utgår från genomförda mätningar 2017 som utgångsläge
innan införandet av heltidsmentorer. Målet om ökade resultat syftar således till
ökade nyckeltal jämfört med resultatet 2017.
Utöver ovanstående uppföljningar har skolledningen även genomfört enkäter
och intervjuer med elever i åk 9, lärare och vårdnadshavare under våren 2019.
Skolledningen ser att införandet av heltidsmentorer har gett stora effekter kring
trygghet, tillgänglighet, arbetsmiljö, attraktionskraft samt måluppfyllelse.
Gällande synen på måluppfyllelse är det viktigt att påtala långsiktigheten och att
det först är när nuvarande åk 7 går ut åk 9 som vi kan se om det gett någon effekt
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på måluppfyllelsen då det är först då eleverna haft mentorskap under hela
högstadietiden.

Klöxhultsskolans satsning på social mentor
Bakgrund till insatsen
I skolans arbete med likabehandling under läsåret 2018/2019 framkom följande
brister:





Det finns otrygga miljöer på skolan, i korridorer, på toaletter och i
omklädningsrum.
Det har förekommit kränkande behandling på grund av utseende
och/eller etnisk tillhörighet.
Det är inte alltid tillfredsställande arbetsro på lektionerna.
Trakasserier och kränkande behandling sker via sociala medier, t ex
används apparna ”Tellonym”, ”Snapchat” och ”TikTok” (numera
hopslaget med appen ”musical.ly”).

Beskrivning av insatsen
 Under läsåret år 2019–2020 kommer främjande arbete påbörjas med stöd
av skolverkets framtagna material ”främja likabehandling”. Materialet
består av totalt 8 moduler med tillhörande arbetsmaterial.
 Under läsåret år 2019–2020 kommer fokus också att riktas mot att arbeta
fram en vision för skolenheten.
 Klassrum öppnas på morgonen från och med klockan 07.45.
 ”Må bra vecka”, vecka 43, med schemabrytande aktiviteter, FN-fokus i
samband med att, konventionen om barns rättigheter blir lag och träder i
kraft i januari år 2020.
 Klassrumsbyte för eleverna på mellanstadiet, Klöxhultsskolan, en
främjande insats i försök till ökad studiero och för att förebygga
elevkränkningar.
 Tjänst, social mentor med fokus på årskurs 4–6.
 Representanter/personal från alla avdelningar ska finnas med i
trygghetsteamet.
 Ny trivselenkät för årskurs F-3.
Den sociala mentorns uppdrag kommer att bestå av att samarbeta med kurator
och mentor i att stödja en positiv utveckling av det sociala klimatet och
tryggheten i klasserna i åk 4-6.
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Personalresurser för insatsen
Social mentor, kostnad 500 000 kr för budgetåret 2020.
Mål och förväntad effekt av insatsen
 Ökad trygghet för eleverna vilket innebär ett minskat antal kränkningar
 Undanröja hinder för lärande och därmed öka måluppfyllelsen
 Öka elevernas närvaro i klassrummet och därmed öka måluppfyllelsen
 Tidigt upptäcka och identifiera elevers svårigheter i lärmiljön.
Mätmetod: Antalet rapporterade kränkningar samt andel elever med betyg A-E i
åk 6.
Utvärdering
Utvärdering sker våren 2020 samt våren 2021 i samband med att ny
likabehandlingsplan upprättas samt i skolans rapportering av systematiskt
kvalitetsarbete under området stödinsatser.
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Med anledning av den rådande situationen med risker för
smittspridning av Covid-19
Många skolor är i dagsläget starkt påverkade av de åtgärder som vidtas med anledning
av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser måste tas i
anspråk för nya förhållanden. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen gäller
särskilda rekommendationer. Skolinspektionen anpassar för närvarande på olika sätt
sin tillsyn och granskning. Mer information finns på www.skolinspektionen.se. Vi följer
kontinuerligt situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet.
Eftersom skolan fortfarande är aktiv och ska fortgå men under andra omständigheter
menar Skolinspektionen dock att det är viktigt att meddela bedömningen efter den
tidigare tillsynen eller granskningen som redan ägt rum. Skolinspektionen har i detta
beslut satt uppföljningstiden med hänsyn till rådande omständigheter.

Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning vid Älmhults kommun avseende de förutsättningar huvudmannen
skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de
nationella målen.

Läsanvisning
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilagan 1. På
varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög
utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla
kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att
utvecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning
av åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i
hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan
lämna framåtsyftande kommentarer.
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Beslut:
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Älmhults
kommun i följande utsträckning:

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat
avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa
områden, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att Älmhults kommun utvecklar sin analys av elevers studieresultat och
upplevelse av trygghet. Analysen behöver utgå från skolors och elevers olika
förutsättningar och leda till relevanta förklaringar till de skillnader som
finns.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som
syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt
som möjligt, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att huvudmannen genomför kompensatoriska åtgärder som är väl
förankrade i en analys av hur elevernas behov och förutsättningar påverkar
deras möjligheter att nå utbildningens mål.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 6 februari 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och
resultatet av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 3)
användas.
Redogörelsen skickas via e-post, till skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se.
Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr– 2019:5752) i de
handlingar som sänds in.
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Skolinspektionens bedömningar
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område.

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser
av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för
förbättringsåtgärder inom dessa områden, men utvecklingsområden finns.
Den sammanfattande motiveringen till bedömningen är att Älmhults kommun
visserligen genomför analyser av elevers studieresultat och trygghet men att dessa
delvis är beskrivande till sin karaktär. Granskningen visar att huvudmannens analys av
studieresultat är begränsad till förklaringar utifrån ett fåtal aspekter. Vidare visar
granskningen att huvudmannens analys av trygghet innehåller begränsade förklaringar
till skillnader i trygghet på olika skolor, bland annat saknas en analys av skillnader
mellan flickors och pojkars upplevelse av trygghet. Granskningen visar också att
förklaringar och belägg i analysen av studieresultaten och av trygghet tydligare
behöver ställas i relation till hur utbildningen genomförs och de förutsättningar
verksamheterna har.
Nedan följer Skolinspektionens närmare motivering till bedömningen kopplat till den
dokumentation Skolinspektionen tagit del av samt de iakttagelser myndigheten gjort
under besöket.
Uppföljning av studieresultat
Granskningen visar att huvudmannen följer upp och har kännedom om grundskolornas
studieresultat. Från och med läsåret 2018-19 delar huvudmannen upp
kvalitetsrapporterna över året i fem olika inlämningstillfällen från att tidigare gjort en
större kvalitetsrapport en gång om året. Dessa kvalitetsrapporter omfattar Bedömning
för lärande (BFL - augusti), Betyg och måluppfyllelse (september), Stödinsatser
(december), Övriga läroplansområden (februari) samt Digitalt lärande (april).
Representanter för utbildningsförvaltningen samt rektorer beskriver i intervjun att
omfattande underlag av statistik tillhandahålls av skolorna. Representanter för
utbildningsnämnden berättar i intervjun att även de får ett detaljerat underlag från
förvaltningen genom kvalitetsrapporterna samt genom de möten presidiet och
nämnden har med förvaltning och rektorer. De säger att ändringen, till flera
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kvalitetsrapporter fördelade över läsåret, har ökat möjligheten att hantera
informationen. De beskriver att de får omfattande statistik om elevernas
kunskapsresultat och att det går att följa elevernas resultat genom skolåren. Detta
avser både resultat samlat för skolenheten och ner på klassnivå samt skillnader mellan
flickors och pojkars resultat. Representanter för kommunstyrelsen berättar i intervjun
att de får information om kommunens tre utvecklingsområden, betyg i årskurs 6 och
meritvärde i årskurs 9 samt skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Detta sker
två gånger per år, i delårsrapporter och i bokslut. Utöver det får presidiet informell
information från förvaltningen och verksamheterna. I dragningar av utbildningschef
och verksamhetschef får kommunstyrelsen även information om skillnader mellan
resultaten för skolenheterna.
För samtliga delar av redovisningen av studieresultaten i kommunen så anges
resultaten totalt och för flickor respektive pojkar. Av nationell statistik för läsåret
2018/2019 framgår att andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6
är 67 procent (flickor 68 procent, pojkar 65,5 procent). Den skolenheten som har den
högsta andelen har 80 procent och den med lägst andel har 54 procent (genomsnittet
för riket är 72,6 procent). I årskurs 9 är motsvarande andel 73,7 procent (flickor 84,4
och pojkar 64,4 procent). Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 läsåret
2018/2019 är 212 poäng (244 för flickor och 183 för pojkar). Det genomsnittliga
meritvärdet samma läsår för årskurs 9 för kommunens två högstadieskolor är 205
respektive 218 poäng.
Analys avseende studieresultat
Granskningen visar att huvudmannens analyser av studieresultat är begränsade. I
intervjuer samt i huvudmannens dokumentation presenteras endast ett fåtal
förklaringar till studieresultaten. Rektorerna säger att de inte ser att det finns någon
analys framtagen av förvaltningen utifrån statistiken och de inlämningar som
skolenheterna gör i sina kvalitetsrapporter eller från dialogerna som sker med
rektorerna. Rektorerna säger att lärarna i arbetslagen analyserar elevernas resultat, till
exempel genom att följa elever födda samma år genom årskurserna, och vilka
eventuella förklaringar de ser samt att de som rektorer sedan för diskussioner i
rektorsgruppen om dessa resultat. Representanter för förvaltningen samt rektorer
säger att rektorerna gör analyser på sina respektive skolenheter. Det som enligt
representanter för förvaltningen och rektorer har framkommit är att det finns en stor
skillnad mellan flickors och pojkars betygsresultat och att den skillnaden blir större ju
högre upp i årskurserna eleverna kommer (Läsåret 2018/19 var skillnaden i meritvärde
61 poäng till flickornas fördel). Vidare har de konstaterat att det finns differenser
mellan resultat på de nationella proven och betygen. Rektorerna säger att resultaten
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diskuteras i rektorsgruppen samt direkt i dialog med förvaltningens utvecklingsstrateg.
De säger vidare att dialogen i rektorsgruppen och enskilt med utvecklingsstrategen i
sig ger en möjlighet att vidta åtgärder på skolenheten genom att identifiera
utvecklingsområden. Dock berättar rektorerna att de utvecklingsområden som är
framtagna för kommunen är för samtliga skolformer och utgår från den statistik som
finns, inte utifrån en analys gjord av huvudmannen. De säger vidare att
utvecklingsområdena inte är framtagna per skola och att det för någon skola kan vara
just de delar som de behöver vidareutveckla medan någon rektor säger att
utvecklingsområdena inte stämmer så väl med behoven på hens skolenhet.
I den dokumentation som inkommit till Skolinspektionen inför granskningen finns flera
dokument med studieresultat samlade. Ett exempel på ett sådant dokument är
Förädlingsvärde 2019 vari det exempelvis finns tabeller med betygspoäng över tid,
betygspoäng i ämnen årskurs 6 och 9, betygsutveckling från årskurs 6 till årskurs 9.
Häri finns dock ingen analys av de olika resultaten eller förklaringar till differenser eller
likheter. I andra dokument, till exempel Stödinsatser – kommunövergripande
kvalitetsrapport finns ett avsnitt med rubriken Huvudmannens analys och slutsats som
innehåller en sammanfattande text om vilka delar i undervisningen och skolan som är
av betydelse för högre måluppfyllelse: anpassningar, tillgänglig lärmiljö,
elevhälsoarbetet, tidiga insatser, stödfunktioner, kommunikationsvägar med flera.
Dock finns ingen analys med förklaringar till resultaten i olika ämnen eller vilka behov
som finns på de olika skolorna.
Representanterna för utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen uppger att de kan
få en viss förklaring till skillnader mellan skolenheternas kunskapsresultat, till exempel
utifrån olika skolkulturer, vårdnadshavares bakgrund, ledningsbyten eller lärarbyten.
Däremot ges inte en förklaring till skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat.
Representanter för utbildningsnämnden säger att det kan finnas skillnader i
bemötande av eleverna beroende på kön. Det finns dock inte belägg eller eventuella
förklaringar till dessa skillnader eftersom det inte har undersökts på ett ordnat sätt
säger representanterna för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Båda
intervjugrupperna säger att en analys måste göras grundligare.
Rektorerna, representanterna för förvaltningen, utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen är eniga om att analysen på huvudmannanivå behöver bli bättre. De
uppger även att kommunen i samarbete med Skolverket identifierat brister i
analysarbetet. Representanter för utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden
beskriver att de nu arbetar för att få en bild av verksamheterna ner på både klass- och
nästan individnivå. I det ingår att få en bild av de olika klass- och skolkulturer som kan
finnas och som påverkar enheternas resultat. Representanter för
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utbildningsförvaltningen säger även att skolenheternas analyser behöver utvecklas
ytterligare utifrån en gemensam modell så att en analys kan genomföras på
huvudmannanivå. Representanter för utbildningsnämnden säger att det är viktigt att
få till en analys så att de kan ta korrekta beslut för att utveckla verksamheten.
I kompletterande dokumentation som inkommit till Skolinspektionen efter
ovannämnda intervjuer uppger huvudmannen att Älmhults kommun från och med
2020 inrättar en ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet som bland annat
syftar till att säkerställa att mer undervisningsnära analyser och kontinuerligt
utvecklingsarbete av den undervisande personalen ligger till grund för skolans och
rektors samlade analys av sina framgångs- och utvecklingsområden. Syftet är enligt
huvudmannen att öka delaktigheten samt bredda och fördjupa analysunderlag som
både delas mellan skolenheter och som huvudmannen använder för bland annat
beslut om insatser och resursfördelning. I kompletteringen bifogas även en
kommunövergripande kvalitetsrapport Resultat och måluppfyllelse 2019. I
kvalitetsrapporten redogör huvudmannen under rubriken Slutsatser av huvudmannens
analys för vissa förklaringar som skolorna ger till skillnader i flickors och pojkars
studieresultat, exempelvis att flickorna generellt har större motivation för skolarbete
och är mer benägna att vilja utveckla sitt skolarbete utifrån lärares respons. Vidare
framgår att någon skola sett positiva samband mellan specifika typer av
undervisningssätt och pojkars motivation och prestation, exempelvis individuell
återkoppling, användning av digitala verktyg och verklighetsförankrade uppgifter. En
annan aspekt som huvudmannen uppmärksammar i sina slutsatser i
kvalitetsrapporten är en stor skillnad mellan ämnesbetyg och provbetyg vid nationella
prov. Huvudmannen redogör för skolornas förklaringar till dessa skillnader, bland
annat att elever med extra anpassningar får sämre resultat då hjälpmedel inte tillåts
under proven, elever underpresterar på proven på grund av fellästa och
missuppfattade instruktioner samt stress i provsituationen. I kvalitetsrapporten ges i
övrigt inga närmare förklaringar till skillnader i resultat mellan skolenheter eller mellan
olika ämnen.
Analys avseende trygghet
Granskningen visar att huvudmannens analys av trygghet huvudsakligen är av
beskrivande karaktär med få förklaringar till skillnader i trygghet på olika skolor, bland
annat saknas en analys av skillnader mellan flickors och pojkars upplevelse av trygghet.
Huvudmannen redovisar sin uppföljning av tryggheten i skolorna i Huvudmannens
kvalitetsrapport 2019 Trygghet, studiero och elevinflytande. Kvalitetsrapporten avser
läsåret 2018/19 och omfattar uppföljningar och underlag från bland annat
Skolinspektionens enkät februari 2019; årskurser 5 och 9, Skolbarometern oktober-
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november 2018, årskurs 4 – gymnasiet årskurs 3 samt trivselenkäter för förskoleklass –
årskurs 3. I kvalitetsrapporten redovisas resultaten för trygghet, inom Skolbarometern,
som ett samlat index under benämningen ”generell lärmiljö”. I denna kategori läggs
trygghet och studiero ihop. Det innebär att det av kvalitetsrapporten inte går att utläsa
elevernas upplevelse av trygghet som en enskild faktor. Representanter för
utbildningsförvaltningen och rektorerna beskriver i intervju att huvudmannen följer
upp trygghet genom Skolbarometern, men att det under innevarande läsår ska ändras
till en egen enkät som ska gälla för alla årskurser i grundskolan.
Rektorerna säger att de inte känner till någon analys på huvudmannanivå av elevernas
upplevelse av trygghet. De analyser som görs avser den egna skolenheten och det
materialet tar huvudmannen enligt rektorerna del av. Rektorerna beskriver vidare att
de för en dialog om trygghet med representanter för utbildningsförvaltningen och vid
tillfällen med representanter för utbildningsnämnden. Rektorerna berättar att de
numera inte tittar på upplevelsen av trygghet ur ett könsperspektiv, vilket de tidigare
kunde göra. I intervju med representanter för utbildningsförvaltningen beskriver de
att det finns underlag för elevernas upplevelse av trygghet på respektive skolenhet
genom skolenheternas mätningar och arbete med trygghet samt genom delfrågor i
enkäterna. I de svaren framgår det en liten skillnad mellan flickors och pojkars
upplevelse av trygghet. Representanter för utbildningsförvaltningen har ingen
förklaring till denna skillnad i upplevelse av trygghet mellan flickor och pojkar. I
intervjuerna med representanter för utbildningsnämnden och representanter för
kommunstyrelsen säger de att det saknas en sammanställning av upplevelsen av
trygghet för flickor respektive pojkar både på skolenhetsnivå och totalt för alla skolor
samt att de inte analyserat utifrån ett könsperspektiv. I kommunens dokumentation
finns dock en detaljerad sammanställning - Anmälan om kränkande behandling (janjuni 2019) – vari det finns diagram som är kategoriserade efter skolornas anmälningar
om var, när och vad anmälningarna om kränkande behandling rör sig om och den är
könsuppdelad. I dokumentet finns ingen analys eller förklaringar till utfallet. Av
Skolenkäten vårterminen 2019 framgår att flickor upplever en lägre grad av trygghet
än pojkarna. 1

Skolenkäten genomfördes för elever i årskurs 5 och 9 vårterminen 2019. Nedan visar indexvärdena för eleverna i
kommunen jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde, på skalan 1-10, indikerar en

1
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I huvudmannens dokument Huvudmannens kvalitetsrapport 2019 Trygghet, studiero
och elevinflytande ger huvudmannen en del förklaringar som kopplas till att
tryggheten är sämre på några skolor än andra. Dessa förklaringar ger representanter
för förvaltningen även i intervju. De nämner till exempel elevernas socioekonomiska
förutsättningar, geografisk plats på skolor, byte av mentorer och in- och utflyttning
som skapar förändrade grupper. De berättar vidare att varje skolenhet har identifierat
styrkor och svagheter i trygghetsarbetet och att det satts in åtgärder utifrån det,
exempelvis trelärarsystem, elevassistenter, förändrade arbetstidsavtal som gör att
lärarna ska vara fler timmar i skolan samt NPF-utbildningar. I ovan nämnda
kvalitetsrapport från huvudmannen skriver de också att analyser av tryggheten bygger
på samtal med elever, observationer, enkäter och utvecklingssamtal. Huvudmannen
skriver att elever på skolor som har genomfört fler lära-känna-aktiviteter och
klassövergripande aktiviteter upplever en högre grad av trygghet. De uppger även att
då det finns rastvärdar och de genomför organiserade rastlekar så upplevs tryggheten
som bättre. Att det finns ett gemensamt förhållningssätt kring trygghet på skolan ger
också ökad upplevelse av trygghet och på någon skola färre kränkningar, enligt
huvudmannens dokumentation. Representanter för utbildningsnämnden säger att de
känner till att det skiljer sig mellan skolenheterna vad avser trygghet och att de delvis
har fått förklaringar till dessa skillnader som kan vara utifrån skolenheternas olika
fysiska förutsättningar. Representanter för kommunstyrelsen säger sig inte känna till
några skillnader i upplevelse av trygghet mellan flickor och pojkar.
Koppling till utbildningens genomförande samt till lärares och rektorers förutsättningar
Granskningen visar att huvudmannen i viss mån beaktar de olika skolenheternas
förutsättningar och hur undervisningen genomförs i sitt analysarbete.
Intervjuade rektorer säger att de inte känner till om det finns någon analys av de
förutsättningar de ges från huvudmannen. Representanter för
utbildningsförvaltningen säger i intervju att det inte endast finns en förklaring till
varför det ser ut som det gör på de olika skolenheterna, vars förutsättningar skiljer sig
åt, samt att det är dessa skillnader som förvaltningen behöver kunna förhålla sig till.

positiv uppfattning. Resultatet för frågorna om trygghet för elever i årskurs 5 är 7,5 (8,3). Flickornas värde är 7,1
jämfört med pojkarnas 7,9. Resultaten för eleverna i årskurs 9 är 7,7 (7,8). Flickornas värde är 7,5 jämfört med
pojkarnas 8,1.
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De säger också att de behöver bli bättre på att analysera för att veta vad som fungerar
och vad som inte fungerar på skolorna. Förvaltningens representanter berättar att de
hittills inte använt sig av de goda exempel som finns på skolorna, men att arbetet med
att sprida dessa stegvis kommer att bli bättre. Det som har följts upp är resultat och
aktiviteter på skolenheterna, men det har inte kopplats till förvaltningens analysarbete
eller till beprövad erfarenhet och forskning. Vidare berättar de att förvaltningen
kunnat koppla en låg upplevd trygghet i uppföljningarna till de fysiska
förutsättningarna på en av skolenheterna. Därutöver sågs rektorsorganisationen över
för att få en jämnare belastning mellan skolorna utifrån elevers förutsättningar och
antal samt att huvudmannen även följde upp rektorernas förutsättningar gällande
lokaler och andra lokala förutsättningar. Därutöver är det kollegiala lärandet mellan
rektorerna ett stöd, som tas upp i dialogträffarna så att rektorerna kan ta fram goda
exempel att delge varandra.
Representanter för utbildningsnämnden berättar i intervju att den så kallade
Älmhultsmodellen2, som är en del i uppföljningen, där det ingår
klassrumsobservationer, ger dem en bild av det pedagogiska arbetet på
skolenheterna. Vad gäller rektorers förutsättningar beskriver representanter för
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att förvaltningen följer upp skolenheternas
fysiska förutsättningar samt hur många medarbetare rektor har. Utifrån det ser
huvudmannen nu över möjligheten att införa biträdande rektor som tjänst. Vidare
beskriver de vikten av kontinuitet i rektorsrollen eftersom det först efter tid går att se
resultaten av rektors arbete med skolutveckling. Omvänt, berättar de, syns det fort
när det blir täta rektorsbyten på en skolenhet med sänkta studieresultat och oro på
skolenheten. Utifrån det ser nu utbildningsnämnden över hur stödsystem för
rektorerna ser ut i form av till exempel olika professioner på skolorna, biblioteken och
hur elevhälsan är organiserad. I ovannämnda komplettering finns något exempel på
sambandsanalys där huvudmannen dragit slutsatsen att det extra insatta

Älmhultsmodellen är en del av systemet för systematiskt kvalitetsarbete i Älmhults kommun. För grundskolan,
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan inbegriper dessa Bedömning för lärande, Stödinsatser och
Digitalt lärande och ska genomsyras av ett kollegialt lärande. Utöver dessa ingår också Betyg och måluppfyllelse samt
Utveckling av utbildningen i den här årliga redovisningen. Områdena i Älmhultsmodellen har definierats på
huvudmannanivå och bygger på forskning för framgångsrika skolorganisationer.

2
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mentorskapet på några av skolorna haft positiv effekt för elevernas trygghet och även
för studieresultat.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att Älmhults kommun utvecklar sin analys av elevers studieresultat och
upplevelse av trygghet. Analysen behöver utgå från skolors och elevers olika
förutsättningar och leda till relevanta förklaringar till de skillnader som finns.

Skolinspektionens granskning visar att Älmhults kommun visserligen genomför
analyser av elevers studieresultat och trygghet men att dessa i huvudsak är
beskrivande till sin karaktär. Granskningen visar att huvudmannens analys av
studieresultat är begränsad till förklaringar utifrån ett fåtal aspekter. Vidare visar
granskningen att huvudmannens analys av trygghet ger få förklaringar till skillnader i
trygghet på olika skolor, bland annat saknas en analys av skillnader mellan flickors och
pojkars upplevelse av trygghet. Granskningen visar också att förklaringar till resultaten
delvis ställs i relation till hur utbildningen genomförs och de förutsättningar
verksamheterna har.
Enligt 4 kap 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enligt
Skolverkets allmänna råd för kvalitetsarbete bör huvudmannen med utgångspunkt i
uppföljningen analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen
för den samlade verksamheten och analysera om orsakerna framgår tydligt eller om
ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras. På huvudmannanivå är
det viktigt att analysera hur förutsättningarna och arbetsprocesserna påverkar
verksamhetens resultat och måluppfyllelse. I huvudmannens analys är det dessutom
viktigt att ta hänsyn till enheternas egna analyser och bedömningar av vad som
behöver utvecklas. På huvudmannanivå behöver verksamheten analyseras ur ett
övergripande perspektiv. Det kan t.ex. innebära att analysera variationer mellan
enheternas resultat och måluppfyllelse, likvärdigheten i skolors bedömning och
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betygssättning, hur organiseringen av förskole- och skolenheter påverkar
måluppfyllelsen och – hur resurs- och ledningssystem påverkar måluppfyllelsen. 3
Skolinspektionen har i sin rapport Huvudmannens styrning av grundskolan – ett
uppdrag med eleven i fokus konstaterat att ett genomgående utvecklingsområde i
granskningen är huvudmännens svaga analyser av sammanställda resultat om
elevernas kunskaper och skolans värdegrundsarbete. Beslut om insatser tycks mera
sällan grunda sig i väl genomförda analyser som utgår från en tidigare problembild,
utan oftare utifrån regionala eller nationella signaler om utvecklingsbehov inom skolan
generellt. Det innebär att huvudmännen inte skaffar sig kunskap om vilka behov av
utveckling som finns på varje skola och inte heller om vilka systematiska problem som
behöver åtgärdas i huvudmannens skolverksamhet. 4 Analys innebär att undersöka
olika delar av ett underlag och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer
delarna till en helhet. Analysens mål är att på ett trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i
förhållande till de nationella målen, men också att identifiera faktorer som har
påverkat måluppfyllelsen och som kan vara utgångspunkt för utvecklingsarbetet. 5
Analys kan betecknas som en fördjupande genomlysning av ett fenomen i syfte att
tolka underlag, strukturera sitt resultat, se helheter och söka orsaker till resultatet för
att kunna förstå vilka faktorer som påverkat måluppfyllelsen. Därigenom blir det
möjligt att få syn på vilka åtgärder som behövs för ökad måluppfyllelse. Analysen kan
också ge indikationer på vad i skolornas förutsättningar som kan tänkas påverka
resultaten, till exempel resurser och kompetens. 6 Processen kan fullföljas genom att
huvudmannen behöver problematiseras och kritiskt granska förklaringarna om
orsakerna och påverkansfaktorer. Det sistnämnda kan göras genom att ställa frågor
som: Hur vet vi det vi vet? Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
Hur kan förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning? 7

3

Skolverkets Allmänna råd, (2012) Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet, s. 30-31.

4

Skolinspektionen (2015) Huvudmannens styrning av grundskolan – ett uppdrag med eleven i fokus, s. 24.

5

Skolverkets Allmänna råd, (2012) Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet, s. 47.

6 Skolinspektionen (2015) Huvudmannens styrning av grundskolan – ett uppdrag med eleven i fokus, s. 48.
7

Skolverket (2015) Kvalitetsarbete i praktiken, s. 13.
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Skolinspektionen rekommenderar att huvudmannen fortsätter och förstärker arbetet
med att utveckla analyserna av elevers studieresultat och trygghet. I analyserna bör
ingå förklaringar och belägg till såväl lägre som högre studieresultat på skolorna,
skillnader mellan skolorna och till elevers upplevelse av trygghet samt skillnader och
variationer mellan flickor och pojkar i såväl studieresultat som i upplevelse av trygghet
på skolorna. De förklaringar och belägg som finns i analysen bör relateras till hur
utbildningen genomförs och de förutsättningar som lärarna får från rektorerna och
rektorerna får från huvudmannen.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 b § skollagen

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt, men utvecklingsområden finns.
Den sammanfattande motiveringen till bedömningen är att huvudmannen har vidtagit
vissa relevanta åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål, men att dessa åtgärder inte grundar sig i en väl utvecklad analys av
elevers behov och förutsättningar. Granskningen visar att huvudmannen inhämtar
information om elevers olika behov och förutsättningar från de olika skolenheterna,
men att informationen inte har använts som ett underlag för att göra en analys av hur
elevernas behov och förutsättningar påverkar elevernas möjligheter att nå
utbildningens mål. Granskningen visar vidare att huvudmannen motiverar hur
resursfördelningen påverkas utifrån elevernas socioekonomiska förhållanden.
Granskningen visar avslutningsvis att huvudmannen aktivt och löpande följer upp
resursfördelningen och de kompensatoriska åtgärderna men att det är otydligt vad
vissa kompensatoriska åtgärder specifikt leder till eller förväntas bidra till så att
eleverna når utbildningens mål.
Nedan följer Skolinspektionens närmare motivering till bedömningen kopplat till den
dokumentation Skolinspektionen tagit del av.
Analys av elevers behov och förutsättningar
Granskningen visar att huvudmannen inhämtar information om elevers olika behov
och förutsättningar från de olika skolenheterna, men att informationen inte har
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använts som ett underlag för att göra en analys av hur elevernas behov och
förutsättningar påverkar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Dock
har Älmhults kommun i ovannämnda komplettering som inkommit till
Skolinspektionen efter genomförda intervjuer, redovisat en planering för hur
analysarbetet även i denna del kommer att utvecklas.
Representanter för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och
utbildningsförvaltningen samt rektorerna säger att elevernas socioekonomiska
förutsättningar är faktorer som huvudmannen inhämtar och har kännedom om.
Rektorerna säger att faktorer som hur många elever som har åtgärdsprogram eller
diagnoser med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte tas in av huvudmannen.
Representanter för utbildningsnämnden säger dock att de får rapporter om antalet
elever med åtgärdsprogram från elevhälsan. Representanter för utbildningsnämnden
säger vidare att de såg behovet av fler specialpedagoger och speciallärare då antalet
åtgärdsprogram ökade och att de då gav lärare möjligheter att studera
specialpedagogik. I kommunens inskickade dokumentation finns information om en
mängd faktorer som förvaltningen inhämtar genom diverse verktyg vid flera tillfällen
under läsåret, till exempel antalet elever som har studiehandledning på sitt
modersmål, antalet nyanlända, nyanländas lärande samt flera variabler kring
elevernas socioekonomiska förhållanden. Dock är analysavsnitten i denna
dokumentation inte så långtgående i sina förklaringar till vilka problem eller styrkor
som kan finnas i verksamheterna. I intervju med representanter för
utbildningsnämnden ges exempel på att de har uppmärksammat att
studiehandledning på modersmålet inte ger de goda effekter för studieresultaten som
de hoppats på, men att det å andra sidan har visat sig ha en del negativa effekter på
studieron när man minskat tiden för studiehandledning. Vidare säger de att behovet
av stöd för en nyanländ elev behöver analyseras utifrån andra variabler än endast
faktumet att personen nyligen kommit till Sverige. Representanter för
kommunstyrelsen, förvaltningen och utbildningsnämnden konstaterar att de i
kommunen behöver problematisera behoven på skolorna för att bättre kunna ringa in
orsaker och effekter och på så vis kunna utveckla den samlade analysen av
verksamheterna.
Motivera resursfördelningen
Granskningen visar att huvudmannen motiverar hur resursfördelningen påverkas
utifrån elevernas socioekonomiska förhållanden.
Nationell statistik visar att av de elva grundskolorna i Älmhults kommun har sex sämre
socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet i riket. Skolverkets socioekonomiska
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index utgör måttet på skolenheternas elevsammansättning. Ett lågt indexvärde
betyder bättre socioekonomiska förutsättningar och det genomsnittliga indexvärdet
för riket är 100. Indexvärdet tar hänsyn till följande variabler; elevens kön, elevens
födelseland, moderns födelseland, faderns födelseland, föräldrars utbildningsnivå och
tid i Sverige. Nationell statistik för Älmhults kommuns grundskolor visar att det
socioekonomiska indexvärdet för sex grundskolor är över rikets 100 och som högst
300 på Elmeskolan. På fyra av skolorna är det socioekonomiska indexvärdet lägre än
rikets 100.
Av intervjuer med representanter för utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden
samt kommunstyrelsen och av dokumentation som Skolinspektionen tagit del av
framgår att huvudmannen fördelar ekonomiska resurser till grundskolorna utifrån ett
system som utgår från en grundresurs, en socioekonomisk resurs samt ett
tilläggsbelopp som är baserat på en procentsats (6 procent) av den sammanlagda
resursfördelningen. Representanter för utbildningsförvaltningen säger att
tilläggsbeloppen är ett ansökningsbaserat individbaserat belopp som den centrala
elevhälsan beslutar om. De säger vidare att summan för tilläggsbeloppen är baserad
på efterfrågan från rektorerna, men att rektorerna ofta lägger till medel för elever
med de största behoven då de ofta inte tycker att tilläggsbeloppen räcker. Grunden
för den ekonomiska resursfördelningen är Statistiska Centralbyråns (SCB) formel för
resursfördelning (som baseras på faktorerna; kön, nyligen invandrad, högsta utbildning
för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna).
De säger vidare att om eleverna är utrikes födda även har varit en omständighet som
påverkat resursfördelningen. Andra faktorer som enligt representanter för
utbildningsförvaltningen påverkar resursfördelningen är att antalet förstelärare styrs
efter elevantal och vilka skolor som utifrån kommunens tre utvecklingsområden,
behöver flest insatser. De säger också att personella resurser har tilldelats enheter
utifrån behov, exempelvis studiehandledare, kurator eller ledningsresurs. Däremot
framkommer det i intervjun, vad gäller personella resurser, att ingen personal flyttas
mellan skolenheter. De säger vidare att en del organisatoriska förändringar med
informationsflöden, samt tillhandahållande av statistik och dokumentation till
skolenheterna, även ska kunna underlätta för rektorerna som då inte behöver ta
resurser i anspråk för att ta fram det breda statistikmaterial som förvaltningen nu tar
fram. Rektorerna säger att de tycker att de får tydligare förklaringar till
resursfördelningen och känner sig mer delaktiga i resursfördelningen nu än tidigare
läsår. Representanter för utbildningsförvaltningen säger att resursfördelningen delvis
är justerad efter det att den diskuterades i rektorsgruppen och att de framöver
kommer att titta på förhållandet mellan olika förutsättningar hos eleverna.
Representanter för utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden samt
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kommunstyrelsen säger i intervjuer att resursfördelningssystemet har varit under
utvärdering och förändring flera gånger då det enligt dem har varit för stora skillnader
i utfallet av den ekonomiska resursfördelningen.
Genomföra kompensatoriska åtgärder
Granskningen visar att huvudmannen, utöver den ekonomiska resursfördelningen, vid
behov genomför vissa relevanta åtgärder i syfte att kompensera för elevers olika
behov och förutsättningar. Enligt intervjugrupperna fungerar åtgärderna men det
framgår samtidigt att huvudmannen behöver utveckla arbetet med att ta reda på
varför de kompensatoriska åtgärderna väljs och vilken effekt de förväntas ha.
Av kommunens dokumentation samt intervjuer med representanter för
utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt rektorer
framgår exempel på åtgärder som huvudmannen beslutat om. Exempelvis har så
kallade heltidsmentorer inrättats som tjänster på kommunens högstadieskolor. Detta
för att lärare ska kunna ägna all sin fokus på undervisning och bli avlastade i åtgärder
som ska främja trygghet då upplevelsen av trygghet stuckit ut negativt i mätningar.
Rektorer säger vidare att tilläggsbeloppen, de statliga likvärdighetsbidragen och de
särskilda undervisningsgrupperna är exempel på kompensatoriska åtgärder som
genomförs i kommunen. Av kommunens dokumentation samt intervju med
representanter för utbildningsförvaltningen framgår även att ett arbetstidsavtal införts
på några skolor i syfte att undervisande personal i så stor utsträckning som möjligt
under arbetstid ska kunna samverka och finnas i skolmiljön. De säger vidare att ett
trelärarsystem på en skola också är en åtgärd som vidtagits för att förbättra
tryggheten. Av intervjuer framgår att utbildningsinsatser har skett inom
specialpedagogik, neuropsykiatriska funktionshinder samt lågaffektivt bemötande.
Vidare framgår även att elevhälsan och skolledningen omorganiserats och utökats på
några skolenheter, med goda effekter, samt att till- och ombyggnationer av lokaler har
genomförts efter uppkomna behov.
Representanter för utbildningsnämnden, förvaltningen och kommunstyrelsen säger
att de vill bli bättre på att identifiera framgångsfaktorer och inte bara vara duktiga på
att se problem. Enligt representanter för utbildningsförvaltningen är de
kompensatoriska åtgärderna tillräckligt kraftfulla för att kompensera för skolors olika
behov och förhållanden, men de säger också att det ligger i förvaltningens
förbättringsarbete att veta varför vidtagna åtgärder väljs och hur dessa ska utvärderas.
Detta för att veta vilka effekterna blir.
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Uppföljning av kompensatoriska åtgärder och förväntade effekter
Granskningen visar att huvudmannen aktivt och löpande följer upp resursfördelningen
och de kompensatoriska åtgärderna, men att det är otydligt vad vissa
kompensatoriska åtgärder specifikt leder till eller förväntas bidra till för att eleverna
ska nå utbildningens mål.
Av dokumentation samt i intervju med representanter för utbildningsförvaltningen
och rektorer framgår att det finns månatliga budgetuppföljningar av ekonomi
(tilläggsbelopp, likvärdighetspengar, statsbidrag med mera). Rektorerna säger till
exempel att de redogör för hur tilläggsbeloppen används och vilken effekt de har gett.
Vidare framgår att det finns sex avstämningstillfällen då rektorerna i möten med
förvaltningschefen lämnar ifrån sig uppgifter i ett antal faktorer som följer en mall.
Genom så kallade SKA-dialoger (SKA - systematiskt kvalitetsarbete) träffar
förvaltningen även rektorerna för uppföljning. Representanter för
utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden berättar att uppföljning och
utvärdering även sker i möten mellan utbildningsnämnden och rektorer samt i möten
mellan kommunstyrelsen och rektorer, för att göra det så verksamhetsnära som
möjligt. Rektorerna, representanter för utbildningsförvaltningen samt representanter
för utbildningsnämnden säger även att rektorsgruppen träffas under två dagar per
läsår i syfte att jämföra och utvärdera insatser på respektive skola.
I intervjuer med representanter för förvaltningen, utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen framkommer analysarbetet behöver bli mer undervisningsnära för
att huvudmannen ska kunna försäkra sig om att de kompensatoriska åtgärderna leder
till faktiska förbättringar för elevernas möjligheter att nå utbildningens mål.
Representanter för utbildningsförvaltningen berättar att de vill bli ännu bättre på att
från huvudmannens sida kunna särskilja behoven utifrån varje skolenhet och att de,
för att nå dit, på ett tydligare vis behöver involvera rektorerna då skolornas
utvecklingsområden bestäms. Rektorerna uppger att huvudmannen inte per skolenhet
eller över tid följer upp effekterna av insatser som satts in och att det inte är tydligt
vad de kompensatoriska åtgärderna ska bidra till. Dock säger de att vissa insatser följs
upp, till exempel insatserna med heltidsmentorer. Representanter för
utbildningsnämnden uppger att det går allt bättre med uppföljning och att det nu är
mer uppföljning av kvalitetskaraktär mot att det tidigare varit mer fokus på ekonomisk
uppföljning. De uppger vidare att huvudmannen följer upp på flera sätt utifrån
verksamhetsplanen genom utvärderingar och informationsinhämtning, till exempel
rörande heltidsmentorer och arbetstidsprojektet. Representanter för
kommunstyrelsen säger att de får rapporter om hur arbetet går och vilka insatser som
är på gång. De ger exempel på att åtgärden med heltidsmentorer direkt gav en positiv
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effekt på tryggheten, men att de vill se om den effekten även håller i sig på lång sikt.
De uppger även att det finns ett välfungerande samarbete mellan rektorsgruppen och
förvaltningen för att identifiera vilka insatser som ska premieras.
Det framkommer i intervjuer med representanter för förvaltningen,
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt rektorer att det är hög måluppfyllelse,
höga trygghetsvärden, likvärdighet och gymnasiebehörighet som är de förväntade
effekterna av de insatser som kommunen genomför.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att huvudmannen genomför kompensatoriska åtgärder som är väl förankrade
i en analys av hur elevernas behov och förutsättningar påverkar deras
möjligheter att nå utbildningens mål.

Granskningen visar att huvudmannen delvis kompenserar för elever med sämre
förutsättningar, så att de ges möjlighet att nå utbildningens mål, genom att
kommunen utgår från kompensatoriska variabler i sitt resursfördelningssystem. Dock
framgår det av granskningen att de åtgärder som huvudmannen vidtar inte är väl
förankrade i en analys av hur elevernas olika behov och förutsättningar påverkar deras
möjligheter att nå utbildningens mål och att det därmed inte är säkerställt att
åtgärderna har en kompensatorisk effekt.
I 1 kap 4 § skollagen anges att huvudmän ska sträva mot att uppväga skillnader i
elevernas förutsättningar för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Enligt 1
kap. 9 § skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje
skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Av 2 kap. 8b §
skollagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
Skolinspektionens granskning av Kommunernas resursfördelning och arbete mot
segregationens negativa effekter i skolväsendet visar exempel på kommuner där det
bedrivs ett medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete på huvudmannanivå, vilket
resulterat i förbättrad måluppfyllelse för kommunen totalt. I ett sådant framgångsrikt
exempel kombineras insatser av vitt skilda slag, som till exempel fysiska förändringar
av skolor och upptagningsområden, metodutveckling av undervisningen med
forskarstöd, program för elever från missgynnade hemförhållanden, satsningar på
föräldrar, lönesatsningar på skickliga lärare och utnyttjande av arbetstidsavtal för
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organisationsutveckling. 8 Skolinspektionen har i den tematiska kvalitetsgranskningen
Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen visat att endast hälften av
huvudmännen i den granskningen följer upp hur rektorerna använder tilldelade
resurser, inklusive lärarresurser, och hur denna användning påverkar elevernas
utveckling och lärande. Skolinspektionen konstaterar i den granskningen även att
huvudmännen mer aktivt i dialog med rektorerna behöver beröra frågorna om
lärarresurser som en del i sin uppföljning och analys, för att kunna identifiera
utvecklingsområden på huvudmannanivå men också avseende rektorernas planering
och nyttjande av lärarresurser. Detta är särskilt viktigt för att kunna identifiera behov
av att stärka lärarresurserna på skolor med svåra förutsättningar. Skolinspektionen har
även konstaterat i granskningen att huvudmäns arbete med det kompensatoriska
uppdraget skulle kunna förbättras om de i högre grad fördelar förstelärartjänster
utifrån elevers behov och förutsättningar, exempelvis för att stärka skolor med svaga
resultat eller skolor med en socioekonomisk sammansättning hos eleverna som gör att
de har större risk att inte nå målen. 9
Skolinspektionen rekommenderar därför att huvudmannen fortsätter och förstärker
arbetet med att genomföra en väl utvecklad analys, kopplad till studieresultat och
resultat av trygghet, som förklarar hur elevernas behov och förutsättningar påverkar
deras möjligheter att nå utbildningens mål och utifrån denna genomför relevanta och
träffsäkra kompensatoriska åtgärder. Detta innebär att de åtgärder som genomförs
ska ha en tydlig och verkningsfull kompensatorisk effekt och att de tydligt svarar mot
det som framkommit i huvudmannens analyser av elevernas behov och
förutsättningar samt att de möter de viktigaste behoven som huvudmannens analys
har visat på.

Skolinspektionen (2014) Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i
skolväsendet, s. 8.

8

9

Skolinspektionen (2017) Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen, s. 16, 21.
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På Skolinspektionens vägnar

X

Jenny Fahlman

Beslutsfattare
Signerat av: Jenny Fahlman

X

Lars Jennfors

Föredragande
Signerat av: Lars Jennfors

I handläggningen av ärendet har även utredarna Peter Sääw och Maria Nyman
medverkat.
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden
kvalitetsgranskning
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på:


En gruppintervju med rektorer



En gruppintervju med utbildningsförvaltningens personal



En gruppintervju med politiker från utbildningsnämnden



En gruppintervju med politiker från kommunstyrelsen.



Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella
huvudmannen.

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll
från besöket för faktakontroll.
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid
besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden.
Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter Dessa punkter
beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var skolans styrkor
respektive förbättringsområden finns.

Bedömningsområden
För huvudmannen granskas följande delar:
Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvudmannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.
Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt.
Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definierade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur
huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två
ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom
huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bil-
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dar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra
områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en
god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående
områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge
information till hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden och i
andra skolformer.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
www.skolinspektionen.se
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Skolinspektionen besökte huvudmannen den 12 och den 13 november 2019. Besöket
genomfördes av Lars Jennfors och Peter Sääw.
Älmhults kommun är en kommun i Kronobergs län. Barn- och utbildningsnämnden
ansvarar för grundskolorna i kommunal regi. Liatorps skola och Ryfors skola har elever
i förskoleklass till och med årskurs 3 och Ryfors skola har även elever i årskurs 4. Diö
skola, Elmeskolan, Gemöskolan, Klöxhultsskolan 1 och 2 och Montessoriskolan har
elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Linnéskolan med elever i årskurserna 7-9
är uppdelad i två skolenheter. Sammanlagt går 192 elever i förskoleklass och 1528
elever i årskurserna 1-9.
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Inledning
Den 1 juli 2021 börjar förändrade kursplaner i grundskolan och grundsärskolan
att gälla. Detsamma gäller för ämnesplanerna i moderna språk, engelska och
matematik i gymnasieskolan. Dessutom ändras vissa ämnesplaner inom
gymnasial yrkesutbildning, det gäller tex. ämnesplaner inom
naturbruksprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Det är också en hel del
förändringar i vissa av yrkesprogrammens strukturer. I vuxenutbildningen börjar
ämnesplanen i moderna språk att gälla den 1 juli 2021 men matematik och
engelska får tillämpas först den 1 januari 2022.
För grundskolenivån finns inga övergångsregler, utan från den 1 juli 2021 gäller
de nya kursplanerna alla inom grund- och grundsärskolan. För gymnasiala nivån
däremot finns övergångsregler för ämnesplanerna i matematik, engelska och
moderna språk. Regeln säger att kurser som har påbörjats före den 1 juli 2021
ska slutföras enligt nuvarande ämnesplaner.
Att implementera nya kurs- och ämnesplaner i verksamheterna är ett viktigt
arbete som behöver ges goda förutsättningar bland annat i form av tid och
ledning för att bli bra. Skolverket rekommenderar huvudmän att upprätta en plan
för det här arbetet. Utöver denna plan behöver varje enhet komplettera med en
plan för enheten som beskriver det enhetsspecifika implementeringsarbetet. För
att kvalitetssäkra arbetet med implementeringen behöver detta arbete införlivas i
det befintliga systematiska kvalitetsarbetet, såväl på huvudmanna- som på
enhetsnivå.
Planens syfte
För att guida och stödja det här arbetet både i verksamheterna och på
huvudmannanivå behövs en övergripande plan för implementeringsarbetet. Ett
annat syfte med planen är att skapa likvärdighet i implementeringen, i fråga om
information, arbetsgång och stöd för arbetet.
Planen är utarbetad av utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg utifrån
Skolverkets rekommendationer om en huvudmannaplan för
implementeringsarbetet.
Planens innehåll
Huvudmannaplanen innehåller information och stöd gällande:
* mål för implementeringens olika faser och områden
* aktiviteter
* ansvarsfördelning
* tidsplan
* uppföljning, utvärdering och återrapportering
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1 Förankring av huvudmannaplanen
Huvudmannens plan för implementering av de nya kurs- och ämnesplanerna
behöver arbetas fram i samverkan med ansvariga på huvudmannanivå såväl som
på enhetsnivå. Det är viktigt att alla ansvariga i ledningsfunktion upplever
delaktighet i arbetet med att ta fram planen, förstår planens syfte och är
motiverade till att arbeta enligt planen.

Mål
1. Huvudmannens mål är att alla rektorer, verksamhetschefer, utbildningschef
och utvecklingsstrateg senast den 20 december 2020 förstår planens syfte,
upplevt delaktighet i arbetet med att ta fram planen och är motiverade till att
arbeta enligt planen.

Aktivitet
1:1 Förvaltningens utvecklingsstrateg utarbetar ett förslag till huvudmannaplan
tillsammans med representanter från rektorsgrupperna.
1:2 Övriga rektorer och förvaltningens ledningsgrupp ser över förslaget och ges
möjlighet att påverka planens innehåll och utformning.
1:3 Planen presenteras och diskuteras på förvaltningsövergripande
samverkansmöte med fackliga representanter den 11 januari 2021.

Uppföljning
För att undersöka om mål 1 har nåtts följer huvudmannen upp måluppfyllelsen
via enkät till rektorer, verksamhetschefer, utbildningschef och utvecklingsstrateg
senast den 20 december 2020. Uppföljningsansvar: utvecklingsstrateg.
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2 Gemensam kunskapsbas på ledningsnivå
En viktig förutsättning för ett bra implementeringsarbete är att ansvariga på
huvudmannanivå såväl som på enhetsnivå utvecklar kunskap om vilka
förändringar som görs inom de nya kurs- och ämnesplanerna. Det första steget
handlar därför om att förvaltningsledning och rektorer etablerar en gemensam
kunskapsbas och förståelse av vad som skett med kurs- och ämnesplanerna och
vad det innebär för organisationen.

Mål
2. Huvudmannens mål är att alla rektorer, verksamhetschefer, utbildningschef
och utvecklingsstrateg senast den 20 december 2020 upplever sig ha god
insikt i och förståelse för ändringarna i kurs- och ämnesplanerna.

Aktivitet
2:1 Alla rektorer, verksamhetschefer, utbildningschef och utvecklingsstrateg
skapar sig en överblick över den information som Skolverket tillhandahåller
på sin hemsida gällande de nya kurs- och ämnesplanerna1.
2:2 Alla rektorer, verksamhetschefer, utbildningschef och utvecklingsstrateg tar
del av Skolverkets information om ändringarna, antingen via Skolverkets
webbinarium för skolchefer och rektorer2 eller via texter på Skolverkets
hemsida3.
2:3 Dialog förs i rektorsgrupperna samt i ledningsgruppen om vad som skett
med kurs- och ämnesplanerna och vad det innebär för organisationen.

Uppföljning
För att undersöka om mål 2 har nåtts följer huvudmannen upp måluppfyllelsen
via enkät till rektorer, verksamhetschefer, utbildningschef och utvecklingsstrateg
senast den 20 december 2020. Uppföljningsansvar: utvecklingsstrateg.

Implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna - Skolverket 2020-12-01
Webbinarium för skolchefer om ändringarna i kurs- och ämnesplanerna - YouTube 2020-12-01
3 Reviderade kurs- och ämnesplaner - Skolverket 2020-12-01
1
2
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3 Information och inspiration till lärare
Att skapa en god kultur och att bygga engagemang är viktigt i
förändringsarbeten. Det här steget handlar därför om att främja förståelse och
engagemang hos lärarna. Det behöver ske genomgående under hela
implementeringen och här spelar rektor en nyckelroll.
Vilja, kunna och förstå är begrepp som används i forskning om implementering
av reformer och förändringsarbete i skolan. För att lyckas med
implementeringen av arbetet med kurs- och ämnesplanerna är det viktigt att
lärarna känner sig motiverade och att de ges goda förutsättningar att ta till sig
information, förstå den och bearbeta den tillsammans med kollegor.
Lärarna behöver också få kunskap om innehållet i huvudmannens övergripande
plan och vad som ska planeras på den egna enheten.
Introduktionen för lärarna är ett viktigt tillfälle för att lyssna in deras behov för
implementeringen av de nya planerna.

Mål
3. Huvudmannens mål är att alla lärare senast vid terminsstart den 12 januari
2021 känner till att kurs- och ämnesplanerna ändras, varför ändringarna
genomförs, vad de syftar till samt när de börjar gälla.
4. Huvudmannens mål är att senast den 12 januari 2021 känner alla lärare till
huvudmannens plan för implementering och vad som ska planeras på den
egna enheten.
5. Huvudmannens mål är att alla rektorer senast den 20 januari 2021 känner till
vilket stöd och vilka resurser lärarna anser sig behöva för att sätta sig in i
kurs- och ämnesplanerna.
6. Huvudmannens mål är att senast den 20 januari 2021 har varje rektor en plan
för lärarnas inflytande över planen på enhetsnivå.

Aktivitet
3:1 Varje rektor informerar sina lärare om ändringarna i kurs- eller
ämnesplanerna, förslagsvis under studiedagarna 8 och 11 januari. Skolverket
har information på sin hemsida4 5 och även färdiga powerpoints som kan
användas6 som underlag för information och diskussion.
4:1 Varje rektor informerar sina lärare om huvudmannens plan för
implementering och vad som behöver planeras på den egna enheten,
förslagsvis under studiedagarna 8 och 11 januari.

Reviderade kurs- och ämnesplaner - Skolverket 2020-12-02
Så använder ni kurs- och ämnesplanerna - Skolverket 2020-12-17
6 Berätta om ändringarna för lärare på grundskolenivå (skolverket.se) 2020-12-02
Berätta om ändringarna för lärare på gymnasial nivå (skolverket.se) 2020-12-02
4
5
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5:1 Varje rektor undersöker vilket stöd och vilka resurser lärarna anser att de
behöver för att sätta sig in i kurs- och ämnesplanerna.
5:2 Varje rektor undersöker vilka lärarkonstellationer (t ex ämnen och årskurser)
som lärarna anser att de behöver samverka inom för att förbereda arbetet
enligt nya kurs- och ämnesplanerna på bra sätt.
6:1 Varje rektor undersöker hur lärarna önskar medverka eller ges inflytande
över planen på enhetsnivå.
6:2 Varje rektor planerar för lärarnas inflytande över planen på enhetsnivå.

Uppföljning
Rektor följer senast den 13 januari 2021 upp via dialog eller enkät på sin enhet
om mål 3 och 4 har nåtts. Uppföljningsansvar: respektive rektor.
Huvudmannen följer upp enheternas måluppfyllelse inom mål 3 och 4 via dialog
med rektorerna på rektorsmöte den 14 januari 2021. Uppföljningsansvar:
verksamhetschefer för grundskola respektive gymnasieskola.
Huvudmannen följer upp enheternas måluppfyllelse inom mål 5 och 6 via enkät
den 21 januari 2021. Uppföljningsansvar: utvecklingsstrateg.
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4 Upprättande av plan på enhetsnivå
Implementeringen av de ändrade kurs- och ämnesplanerna behöver också
planeras på skolorna. Planen på enhetsnivå behöver stämma överens med planen
på huvudmannanivå. Formulera mål, mått och aktiviteter för den egna enheten
som utgår från motsvarigheterna i planen på huvudmannanivå. Och precis som
på huvudmannivå så införlivas det lokala arbetet med implementeringen i det
befintliga systematiska kvalitetsarbetet. Målen för arbetet ska därför följas upp
och utvärderas i förhållande till de aktiviteter som genomförts och de
förutsättningar som skapats.
Lärarnas inflytande och förutsättningar
Här är det viktigt med rektors ledarskap så att det avsätts tid och att möten sker i
olika typer av forum, på enheten eller i samverkan med andra enheter och att det
organiseras och schemaläggs. Syftet är att lärare tillsammans ska få möjlighet att
diskutera kurs- och ämnesplanerna och hur de ska användas i undervisningen.
Då det ju främst är lärarna som ska bli förtrogna med förändringarna och arbeta
utifrån dem så behöver de ges inflytande i arbetet och deras behov behöver ligga
till grund för aktiviteternas utformning. Detta kan handla om formerna för de
gemensamma kompetensutvecklingsdagarna, men även om förutsättningar för
lärares enskilda arbete.
Det finns olika kunskap hos lärarna. Rektor kan till exempel behöva ha med i
planeringen att obehöriga lärare kan behöva mer tid och vara i grupper där det
finns erfarna lärare att diskutera med.
En lärare undervisar ofta i flera ämnen och ingår i olika ämnesgrupper med sina
kollegor. Andra lärare är ensamma i sitt ämne och kan behöva diskutera med
ämneslärare på andra enheter. Därför behöver det finnas gott om tid för att sätta
sig in i och diskutera kurs- och ämnesplanerna.
Rektor som ansvarar för enhetens plan behöver exempelvis organisera arbetet
utifrån följande frågeställningar:



Hur får jag lärarna att vilja, kunna och förstå hur de ska arbeta med kursoch ämnesplanerna?
Hur får jag dem att arbeta tillsammans för att utveckla sin undervisningsoch bedömningspraktik?

Lärarnas motivation för implementeringen är viktig. Rektor behöver inspirera
dem att vilja ta till sig information, förstå syftet och förändringarnas innebörd
samt att samarbeta med kollegor för att uppnå ett gemensamt lärande och en hög
likvärdighet. Inflytande över processen, tydligt ledarskap från rektor och rimliga
förutsättningar för arbetet gynnar lärares motivation och implementeringens
utfall.
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Rutiner och verktyg
Ni behöver också se till att rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning
och betygsättning är anpassade efter de nya kunskapskraven och Skolverkets
allmänna råd för betyg och betygsättning. Ett mycket viktigt budskap i de
allmänna råden är att planeringen och genomförandet av undervisningen ska
utgå från ämnets syfte och centrala innehåll och att kunskapskraven främst ska
användas vid betygssättning. Vissa dokumentationssystem och rutiner kan
behöva anpassas efter detta.
Det är viktigt att planera långsiktigt och tänka på de frågor som kan uppstå vid
bedömning och betygsättning. Det kan redan tidigt i planeringen vara bra att
ställa sig följande frågor:



Behöver vi se över rutinerna för sambedömning?
Behöver lärarna mer tid för bedömning och betygsättning?

Fördelning av ansvar och mandat
Fördelningen av ansvar och mandat på enhetsnivå handlar om planeringen,
genomförandet och utvärderingen. Tillgången till personal avgör hur ni fördelar
ansvar och mandat mellan rektor, eventuell biträdande rektor, arbetslagsledare,
lärare och andra. Ta hänsyn till er organisations specifika förutsättningar.

Forum för genomförande
Skapa en tydlig organisation på enhetsnivå som gör det möjligt för lärarna att
kunna reflektera och arbeta tillsammans i forum där alla berörda lärare ska delta.
Det är viktigt att någon planerar och leder samtalen och har mandat att göra det.
Det kan till exempel vara utbildade handledare från läs- och matematiklyft,
förstelärare, arbetslagledare, processledare eller andra lämpliga personer. Dessa
nyckelpersoner kan behöva tid och stöd för detta uppdrag.

Kommunikation och tidsplanering
Det är viktigt att planera för hur och när kompetensutvecklingsinsatser ska ske
och på vilket sätt de ska kommuniceras. Framför allt är det viktigt att den interna
kommunikationen till lärarna är tydlig och att tidsplanen är realistisk och utgår
från lärarnas förutsättningar.

Uppföljning, utvärdering och återrapportering
Planering av uppföljning, utvärdering och återrapportering bör ske i början av en
förändringsprocess. Gör som ni brukar när ni bedriver ert ordinarie systematiska
kvalitetsarbete, det vill säga planera för hur uppföljning, utvärdering och
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rapportering ska ske, utifrån vilken mål och med vilka mått samt vem som
ansvarar. Följ sedan upp aktiviteterna i förhållande till målen löpande. Det kan
till exempel handla om lärarnas deltagande i kompetensutveckling och de
utvärderingar som görs vid slutet av varje kompetensutvecklingstillfälle.
För ämnen som har betyg är det lämpligt att göra en utvärdering efter första
betygsättningstillfället då förändringarna trätt i kraft.
Resultaten av uppföljningarna används löpande för att göra eventuella
justeringar av aktiviteterna. Det kan dock vara klokt att vara försiktig med att
hastigt göra större justeringar. Aktiviteterna kan behöva ges tid.
När aktiviteterna följs upp samlar ni samtidigt in underlag till utvärderingen.
Utvärdering sker i förhållande till mål, genomförande och förutsättningar som
getts.

Mål
7. Huvudmannens mål är att alla lärare senast den 1 februari 2021 upplever att
de getts möjlighet till inflytande över den lokala planen.
8. Huvudmannens mål är att varje skola, som ett komplement till
huvudmannaplanen, har en lokal plan för implementeringsarbetet senast den
1 februari 2021.

Aktivitet
7:1 Rektor organiserar förarbetet till den lokala planen så att alla lärare ges
möjlighet att framföra sina förslag till och behov av insatser under
implementeringsarbetet.
8:1 Rektor ser till att en lokal plan för implementeringsarbetet upprättas utifrån
de lokala förutsättningarna och behoven som framkommit från lärarna, samt
utifrån den ram som huvudmannens plan för implementeringsarbetet anger.

Uppföljning
Rektor följer upp via dialog eller enkät på sin enhet senast den 1 februari 2021
om mål 7 har nåtts. Uppföljningsansvar: respektive rektor.
Huvudmannen följer upp måluppfyllelse inom mål 8 via enkät eller
dokumentgranskning senast den 4 februari 2021. Uppföljningsansvar:
utvecklingsstrateg.
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5 Kommungemensamma aktiviteter för lärare
I syfte att uppnå en samsyn och likvärdighet i tolkning och efterlevnad av de nya
kurs- och ämnesplanerna behöver lärare få diskutera planernas syfte, centrala
innehåll, kunskapskrav och vilken innebörd dessa har på bland annat
undervisningens planering, genomförande och utvärdering tillsammans med
kollegor, både inom den egna enheten men också med kollegor från andra
enheter.
Framgångsfaktorer för sådana kollegiala diskussioner är bland annat att de har
en tydlig agenda, tydliga mål med specifika frågeställningar eller samtalspunkter
som tydliggör diskussionernas syfte och innehåll. Diskussionerna behöver ledas
av en samtalsledare som bevakar agendan och fördelar ordet, så att alla deltagare
görs delaktiga. För att diskussionerna ska kunna följas upp av rektor och för att
lärarna själva ska kunna få syn på vad man kommit fram till och följa upp detta
vid andra tillfällen behöver samtalen dokumenteras.
Huvudmannen arrangerar sådana strukturerade kommunövergripande
diskussionsforum för alla undervisande lärare om de nya kurs- och
ämnesplanerna vid fem tillfällen under vårterminen 2021 och vid ytterligare
tillfällen under läsåret 2021/2022 för att uppnå samsyn och likvärdighet i
tolkning och efterlevnad av de nya styrdokumenten. Dessa
kommunövergripande diskussionsforum planeras utifrån rektorers och lärares
åsikter om i vilka konstellationer lärarna främst behöver mötas.
Skolverket har på sin hemsida övergripande material till lärare i alla skolformer7.
Detta material ska användas av lärare och skolledare vid övergripande kollegiala
diskussioner om kursplan, undervisning och bedömning.
I mars 2021 publicerar Skolverket ämnesspecifikt material till lärare i
grundskolan och på gymnasienivå. Detta material ska användas av lärare och
skolledare vid ämnesvisa diskussioner om undervisning och bedömning.
Under våren eller hösten 2021 publicerar Skolverket material till lärare i
grundsärskolan. Detta material ska användas av lärare och skolledare vid
kollegiala diskussioner om undervisning och bedömning i grundsärskolan.

Mål
9. Huvudmannens mål är att senast den 31 augusti 2021 är alla undervisande
lärare förtrogna med de ändrade kurs- eller ämnesplaner som är relevanta för
just deras yrkesutövning.

Aktivitet
9:1 Alla undervisande lärare tillgodogör sig innehållet i de ändrade kurs- eller
ämnesplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning genom att läsa
dessa kurs- eller ämnesplaner8 och diskutera dem med kollegor på den egna
enheten.
7
8

Så använder ni kurs- och ämnesplanerna - Skolverket 2020-12-17
Reviderade kurs- och ämnesplaner - Skolverket 2020-12-02
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9:2 Under arbetslagstid torsdagarna 4 februari, 18 mars, 8 april och 29 april samt
under studiedagen den 6 april (6 april gäller inte undervisande lärare i
årskurs 5 pga Skapande Skola) arrangerar huvudmannen
kommunövergripande ämnesträffar för diskussioner om de ändrade kurs- och
ämnesplanerna mellan skolenheter.

Uppföljning
Respektive rektor följer upp måluppfyllelse inom mål 9 på sin enhet senast den 3
september.
Huvudmannen följer upp måluppfyllelse inom mål 9 via enkät eller dialog med
rektorerna senast den 9 september 2021. Uppföljningsansvar: utvecklingsstrateg.
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6 Information till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden behöver vara informerad om att förändringar sker i kursoch ämnesplanerna så att ledamöterna har förståelse för att förändringsarbetet
under 2021 till stor del behöver handla om dessa förändringar, som börjar gälla 1
juli 2021. Nämnden bör också ges information om den arbetsinsats som krävs av
lärarna och den övriga organisationen i detta förändringsarbete.

Mål
10. Huvudmannens mål är att utbildningsnämndens ledamöter senast den 31
januari 2021 känner till att kurs- och ämnesplanerna ändras, varför
ändringarna genomförs, vad de syftar till samt när de börjar gälla.
11. Huvudmannens mål är att senast den 31 januari 2021 känner
utbildningsnämndens ledamöter till huvudmannens plan för implementering
och vad som ska planeras på respektive enhet i en kompletterande plan för
enheten.

Aktivitet
10:1 Utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg informerar
utbildningsnämndens ledamöter vid nämndsmöte den 27 januari 2021 om
att kurs- och ämnesplanerna ändras, varför ändringarna genomförs, vad de
syftar till samt när de börjar gälla. Vid informationen används Skolverkets
powerpoint riktad till nämnder och styrelser9. I denna powerpoint införlivas
information om Älmhults kommuns plan för implementering.
11:1 Utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg informerar
utbildningsnämndens ledamöter vid nämndsmöte den 27 januari 2021 om
huvudmannens plan för implementering av de nya kurs- och ämnesplanerna
genom att visa och kommentera planen.

Uppföljning
Måluppfyllelse inom mål 10 och mål 11 följs upp via enkät till
utbildningsnämndens ledamöter senast den 31 januari. Uppföljningsansvar:
utvecklingsstrateg.

9

Informera nämnden eller styrelsen (skolverket.se) 2020-12-02
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7 Uppföljning och utvärdering
Huvudmannen såväl som enheterna ska följa upp arbetet med implementeringen
av de nya kurs- och ämnesplanerna löpande. Det sker inom varje område enligt
beskrivningarna i den här planen och enligt enheternas kompletterande planer,
och införlivas i det pågående systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med
uppföljningarna och utvärderingarna är att kvalitetssäkra implementeringen.
Resultaten av uppföljningarna kan användas för att göra eventuella justeringar
av aktiviteterna. Det kan dock vara klokt att vara försiktig med att hastigt göra
större justeringar. Aktiviteterna behöver ges tid och huvudmannen eller rektor
kan behöva ge enhetsspecifikt eller individuellt stöd för genomförandet snarare
än att ändra på de övergripande aktiviteterna.
När aktiviteterna följs upp samlar huvudmannen och rektor samtidigt in underlag
till utvärderingen. Utvärdering ska ske utifrån de mål som satts upp och i
förhållande till de aktiviteter som genomförts och de förutsättningar som getts.
På enhetsnivå sammanställer rektor resultaten från enhetens mätningar och
ställer dem i relation till såväl huvudmannens som enhetens mål, så att
måluppfyllelsen blir synlig. På huvudmannanivå sammanställs resultaten från
enheternas mätningar och ställer dem i relation till huvudmannens mål, så att
huvudmannens måluppfyllelse blir synlig.
I nästa steg undersöks varför måluppfyllelsen blev som den blev. Precis som på
enhetsnivå gör huvudmannen en analys. Huvudmannen granskar enheternas
analyser sida vid sida och letar efter skillnader, likheter och mönster som kan
hjälpa huvudmannen att förstå måluppfyllelsen.
Ansvar
På huvudmannens vägnar är det i första hand utbildningschefen som ansvarar för
implementering av de nya kurs- och ämnesplanerna i syfte att alla lärare vid
höstterminens start 2021 ska ha god kännedom om de nya planernas innehåll och
att undervisning planeras utifrån läroplanernas reviderade syfte och centrala
innehåll samt att bedömning och betygssättning sker utifrån de reviderade
kunskapskraven. Det är även utbildningschefen som i första hand ansvarar för
uppföljning och utvärdering av denna implementering. För detta arbete har
utbildningschefen utsett verksamhetschefer och utvecklingsstrateg som
delansvariga. Ansvarsfördelning framgår under respektive område i planen.

Mål
12. Huvudmannens mål är att implementeringen av de nya kurs- och
ämnesplanerna sker enligt huvudmannens plan. Utbildningschef,
verksamhetschefer för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt
utvecklingsstrateg har under implementeringsprocessen kunskap om
implementeringens framskridande och måluppfyllelse, och eventuella
nödvändiga korrigeringar av planen görs för att implementeringen i
verksamheterna ska lyckas.
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Aktivitet
12:1 Respektive rektor följer löpande upp aktiviteter, och resultaten utvärderas
utifrån målen i såväl huvudmannaplanen som enhetens plan och i
förhållande till de aktiviteter som genomförts och de förutsättningar som
getts. Rektors analys innebär att ta reda på varför måluppfyllelsen blev som
den blev.
12:2 Utvecklingsstrateg och verksamhetschefer för grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning följer löpande upp enheternas implementeringsarbete och
resultatet utvärderas utifrån målen i huvudmannaplanen, i förhållande till de
aktiviteter som genomförts och de förutsättningar som getts. Precis som på
enhetsnivå gör huvudmannen en analys. Utvecklingsstrategen granskar
enheternas analyser sida vid sida och letar efter skillnader, likheter och
mönster som kan hjälpa huvudmannen att förstå måluppfyllelsen.
12:3 Om utvecklingsstrateg, verksamhetschefer för grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning och/eller utbildningschef utifrån uppföljnings- och
utvärderingsresultaten finner det nödvändigt för implementeringen görs
justeringar av huvudmannaplanen och planerade aktiviteter.

Uppföljning
Måluppfyllelse inom mål 12 följs upp via dialog och dokumentgranskning i
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp löpande under vårterminen och
höstterminen 2021. Uppföljningsansvar: utbildningschef.
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8 Dokumentation och återrapportering
I det sista steget dokumenteras måluppfyllelsen och analyserna både på
enhetsnivå och huvudmannanivå. Dokumentationen fyller flera viktiga
funktioner. Den är ett viktigt underlag i det fortsatta systematiska
kvalitetsarbetet. När nulägesbeskrivningar görs på huvudmannanivå och
enhetsnivå finns denna dokumentation med.
Om målet inte uppnåtts med implementeringen så är det inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet som arbetet behöver löpa vidare.
Dokumentationen från huvudmannens utvärdering är också underlaget för
återrapportering till utbildningsnämnden. Rapporten talar om vad
måluppfyllelsen blev och vilka tänkbara orsaker som ligger bakom den.

Mål
13. Huvudmannens mål är att måluppfyllelsen och analyserna gällande
implementeringen av de nya kurs- och ämnesplanerna dokumenteras och
återrapporteras till huvudmannen i samband med kvalitetsavstämningen
inom området Samverkan, inflytande och delaktighet senast den 4 februari
2022.

Aktivitet
13:1 Respektive enhet (rektor eller den rektor utser) sammanställer
beskrivningar av måluppfyllelse och redogörelser för tänkbara orsaker till
måluppfyllelsen. Rapportering till huvudmannen sker löpande under
rektorsmöten, via enkäter och via dokumentation, enligt anvisningar i denna
plan.
13:2 Utvecklingsstrateg sammanställer övergripande beskrivningar av
måluppfyllelse och redogörelser för tänkbara orsaker till måluppfyllelsen.
Rapportering till rektorsgrupper, utbildningschef, verksamhetschefer för
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt till
utbildningsnämnden sker löpande under lednings- och nämndsmöten enligt
anvisningar i denna plan.

Uppföljning
Måluppfyllelse inom mål 13 följs upp via redovisning i utbildningsnämnden
senast den 30 mars 2022. Uppföljningsansvar: utbildningschef.
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Utbildningsnämnden

Digital elevhälsa
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen fick 2020-04-30 i uppdrag att utreda möjlighet att
starta digital elevhälsa.
I utredningen har fördjupning skett inom:
 Tillgänglig elevhälsa genom fler medier.
 Ökad effektivitet genom att digitalisera processer.
 Säker hantering av elevhälsoinformation genom verksamhetssystem.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12.
 Digital elevhälsa, daterad 2021-01-08

Ärendeberedning
Digital elevhälsa behöver vidareutvecklas för att nå fler elever, få användbara
verktyg och säkerställa att hantering av information sker på ett korrekt sätt.
Prioriterat är att säkerställa att information som rör elever hanteras på ett säkert
sätt. Lägre prioritet får arbetet med att digitalisera elevhälsosamtal som skulle
kunna ge bättre verktyg men där processen är funktionell i dagsläget.
Tillgänglig elevhälsa genom fler medier
Fortsatta diskussioner kommer att föras med kuratorsgrupp och
skolsköterskegrupp för att öka samt att marknadsföra tillgänglighet via telefon.
Behovet av telefontid behöver utredas ytterligare.
Ökad effektivitet genom att digitalisera processer
Att digitalisera elevhälsosamtalen skulle avlasta skolsköterskornas arbete med
sammanställning och också kunna ge oss en kommunövergripande bild av
hälsoläget hos eleverna på gruppnivå i årskurs 4, 8 och gy 1. Det kan ge rektorer
bättre verktyg då bilden kan bli tydligare. Detta är ett arbete som behöver
utredas vidare och kan komma att innebära en kostnad. En start i det arbetet är
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att försöka få en samverkan för detta i länets kommuner genom Nätverk för
elevhälsochefer. Tidsperspektivet är osäkert.
Säker hantering av elevhälsoinformation genom verksamhetssystem
Det finns en enighet i ledningsgruppen på förvaltningen att det är nödvändigt att
använda ett verksamhetssystem för digital elevakt. Resurser är avsatta både för
drift och initial investering. Upphandling påbörjas under våren och
målsättningen är att ha detta system på plats ht- 21.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna återrapporteringen kring digital
elevhälsa.


Charlotte Ingvarsson

Roger Johansson

Verksamhetschef

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Charlotte Ingvarsson, chef centrala barn- och elevhälsan
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Digital elevhälsa
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Bakgrund och frågeställning
Centrala barn och elevhälsan har fått i uppdrag av nämnden att utreda ”digital elevhälsa”. Uppdraget
är inte specificerat utan allmänt.
Som verksamhetschef för Centrala barn- och elevhälsan har jag valt att fördjupa denna utredning på:
-

Tillgänglig elevhälsa genom fler medier
Ökad effektivitet genom att digitalisera processer
Säker hantering av elevhälsoinformation genom verksamhetssystem

Frågeställning:
Hur kan vi i Älmhults kommun utveckla digital elevhälsa?

Digital elevhälsa
Tillgänglig elevhälsa genom fler medier
Under det år som har gått har vår verksamhet prövats genom att vi har hanterat att skolorna är
öppna under den pandemi som råder. Redan under våren bedrevs vårt gymnasium med
distansundervisning.
Kurator fanns då tillgänglig via telefon och via teams både chatt och teams-möte. Skolsköterska
använde sig delvis av teams-möten vid hälsosamtalen.
Jag har varit i kontakt med Norrtälje och haft samtal med Verksamhetschef för Central Elevhälsa
Peter Ceder och fått mer information om deras satsning på elevhälsa online. I Norrtälje startade man
inför sommaren en e-tjänst som elever kommer åt antingen via bank- id eller utan. Det används
endast för att anmäla kontaktbehov och möjlighet finns till en kortare ärendebeskrivning. Eleven
kontaktas sedan via ansvarig skolsköterska eller kurator. Utöver detta har man en telefonlinje som
bemannas 07:30-18:00 varje vardag. Bemanningen av denna telefon sköts av befintlig personal och
kopplas om beroende på vem som ansvarar.
E-tjänsten hade inte använts i den utsträckning de förväntat sig däremot hade den utökade
tillgängligheten via telefon använts bättre. Telefonlinjen var också tillgänglig för både elev och
vårdnadshavare och man upplever att man genom denna når fler elever som annars inte kontaktar
elevhälsan genom att besöka skolsköterska eller kurator.
I Norrtälje hade också undersökt möjlighet till anonym chatt men inte kommit vidare där.
I Älmhult upplever skolsköterskor att det finns en hög tillgänglighet genom att de oftast har
telefonen öppen så att elever och vårdnadshavare kan nå dem. Nås man inte via telefon används
ofta mail av vårdnadshavare för att få kontakt.
Ökad effektivitet genom att digitalisera processer
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Genom nätverk Mitt i ”Tidiga Samordnade Insatser” har vi kommit i kontakt med kommuner och
regioner som använder sig av digitala hälsoenkäter vilket möjliggör bättre statistik gällande elevernas
hälsa som kan vara ett komplement till de hälsoenkäter som görs via regionen. Det finns intresse hos
skolsköterskor att titta mer på exempel som Region Dalarna använder sig av ELSA (Elevhälsosamtal
Sammanställt och Analyserat).
Säker hantering av elevhälsoinformation genom verksamhetssystem
Idag har skolorna elevakter inlåsta i arkivskåp. I dessa samlas information som är nödvändig för
eleven. Det kan till exempel vara utredningar som är viktiga för eleven från psykolog, specialpedagog
eller andra professioner. Akten följer eleven mellan skolorna. Anteckningar som är kopplade till
eleven finns hos respektive profession som inte har skyldighet att journalföra som exempelvis
specialpedagog eller kurator. För journalförande yrkesgrupper kommer används redan det digitala
journalsystemet Cambio Cosmic.
Elevhälsoteamet har möten som ofta berör enskild elev, men också förebyggande arbete gällande
skola eller grupp. Dessa anteckningar har sparats via Teams vilket inte är möjligt framöver då känsliga
uppgifter inte får sparas där enligt GDPR.
Förberedelser har gjort för att upphandla ett verksamhetssystem för digital elevakt. De digitala
elevakterna ska ge rätt roll rätt behörighet och information som är kopplad till eleven finns på ett
ställe. Man kan också spara anteckningar från elevhälsoteamet. Det gör att information från
exempelvis central barn- och elevhälsa, kurator eller utredningar som överlämnats med samtycke till
skolan kan sparas och följa eleven via digitalt system istället. Anteckningar är kopplade till den
profession som lagt in den och till den elev den gäller. Därefter kan behörigheter tilldelas till vem
som har rätt att ta del av detta. Vi hoppas även få automatisk rensning av anteckningar så att vi
följer dokumenthanteringsplan för kommunen.
Förvaltningsledningsgrupp är enig om att detta är nödvändigt för att få en säker och effektiv
hantering av känslig information.

Sammanfattning
Digital elevhälsa behöver vidareutvecklas för att nå fler elever, få användbara verktyg och säkerställa
att hantering av information sker på ett korrekt sätt. Prioriterat är att säkerställa att information som
rör elever hanteras på ett säkert sätt. Lägre prioritet får arbetet med att digitalisera elevhälsosamtal
som skulle kunna ge bättre verktyg men där processen är funktionell i dagsläget.
Tillgänglig elevhälsa genom fler medier
Fortsatta diskussioner kommer att föras med kuratorsgrupp och skolsköterskegrupp för att
öka samt att marknadsföra tillgänglighet via telefon och mail. Det behöver utredas mer
huruvida det är tillräckligt med att tydliggöra på hemsidan vilka man kan nå eller hur
tillgängligheten uppfattas av vårdnadshavare och elev. Skolsköterskorna upplever att det
redan är hög tillgänglighet.
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Ökad effektivitet genom att digitalisera processer
Att digitalisera elevhälsosamtalen skulle avlasta skolsköterskornas arbete med
sammanställning och också kunna ge oss en kommunövergripande bild av hälsoläget hos
våra elever på gruppnivå i årskurs 4, 8 och gy 1. Det kan ge rektorer bättre verktyg då bilden
kan bli tydligare. Detta är ett arbete som behöver utredas vidare och kan komma att
innebära en kostnad. En start i det arbetet är att försöka få en samverkan för detta i länets
kommuner genom Nätverk för elevhälsochefer. Tidsperspektivet är osäkert.
Säker hantering av elevhälsoinformation genom verksamhetssystem
Det finns en enighet i ledningsgruppen på förvaltningen att det är nödvändigt att använda ett
verksamhetssystem för digital elevakt. Resurser är avsatta både för drift och initial
investering. Upphandling påbörjas under våren och målsättningen är att ha detta system på
plats ht- 21.
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Utbildningsnämnden

Tillsynsrapport Virestad friskoleförening, ht 2020
Ärendenummer UN 2019/165

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en skyldighet att inspektera enskild verksamhet, inhämta
upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Vid tillsyn bedöms om brister
finns som påverkar verksamhetens godkännande. Områden som granskas vid tillsyn
är verksamhetens styrning, organisation, kvalitet och säkerhet.
Deltagare vid tillsynen var Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola och Caroline
Johansson, pedagogisk utvecklare och Annika Worth, biträdande rektor.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Tillsynsrapport Virestad friskoleförening ht 2020, daterad
2020-12-03

Ärendeberedning
Uppgifter har inhämtats genom dokument inför tillsyn, besök i verksamheten samt
samtal med personal, rektor och barn.
Förskolorna drivs som en ekonomisk förening. Föreningen driver också skola som
är belägen i verksamheternas gemensamma lokaler. Virestad förskola har 38 barn
inskrivna och 9 anställda, Bråthults förskola har 24 barn inskrivna och 7 anställda.
I oktober 2019 gjordes en uppföljning då det framkom att det fanns
utvecklingsområden gällande arbets - och utvecklingsorganisation, det systematiska
kvalitetsarbetet och plan för diskriminering och kränkande behandling.


Tillsynen gjord 2020-10-06 visar på:
Uthållighet i utvecklingsprocesserna som pågår på förskolorna. För båda
förskolorna har arbetsorganisationen i tidigare tillsynsrapporter inte varit i fas för att
arbeta med utvecklingsorganisationen. Arbetsorganisationerna är nu mer på plats
på båda förskolorna.
Personal på båda enheterna beskriver hur utvecklingsprocesserna på förskolan har
kommit vidare, verksamheten är roligare och mer inspirerande. Processen har varit
långsiktig där personal stöttat varandra med att sakta ned och förändringar har fått
ta tid. Bråthult har gjort observationer av vad barnen gör och var barnen befinner sig
i miljön och låtit sig påverkas av dessa när de format nya lärmiljöer. Personalen har
även valt att omorganisera i barngrupperna för en större tillgänglighet för barnen till
de olika lärmiljöerna. Båda förändringarna har lett till en förbättring för
verksamheten.
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Rektors ledarskap har påverkat processernas utveckling genom tydlighet och tillit.
Rektor har varit tydlig med vad som förväntas i de olika rollerna och talar om vikten
av att alla måste bidra, alla är viktiga och alla måste vilja utvecklas.


Utveckla processerna i det systematiska kvalitetsarbetet.
Rektorn har möjliggjort förutsättningar för arbetet med uppföljning, utvärdering och
utveckling tex organiserat för reflektions tid och stöttning av förskollärare. I Virestad
beskriver en förskollärare hur hen är delaktig i arbetet med andra barngrupper. Hen
finns då med som stöd i arbetssätt, bemötande, utbildningens innehåll samt som
handledare under arbetslagets reflektionstid. Förskollärarna är ett stöd för rektorn i
utvecklingen av pedagogisk dokumentation. Utbildning och undervisning är begrepp
som rektor ser som ett underlag för fördjupning på båda förskolorna.
Tidigare har möjlighet för kollegialt lärande mellan enheterna funnits men på grund
av Covid 19 har de ställts in. Det har emellertid visat sig vara en framgångsfaktor för
förskolorna då de på varsitt håll utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån
respektive behov- ”vi börja bygga här för att sedan ta det vidare”. Det kollegiala
lärandet mellan enheterna kommer i framtiden återupptas. Rektor och förskollärare
på en av enheterna ger en bild över vilka verktyg som används för att kvalitetssäkra
varje barns förändrade kunnande, bland annat Barnhälsoteamet och appen Tyra.



Plan mot diskriminering och kränkande behandling utvecklas ytterligare. Stöd
från mallen som används inom Älmhultkommuns förskolor har varit användbar för
förskolan. Arbete med gemensam barnsyn ges exempel på från båda enheterna.
Arbete med Barnhälsoteam och Barnens bästa gäller beskrivs under tillsynen på
båda förskolorna.
Två barns delaktighet i tillsynen på en av enheterna:
Barnen berättar vad de har lärt sig på förskolan. De kan dansa, göra rörelser,
vissla och säga förlåt. Ett av barnen tycker om att leka med kompisar, barbie och
vara i ”docken”. Det andra barnet tycker om att leka med kompisar, bygga med
lego, plus-plus och vara i det stora rummet där lego och plus-plus finns. Utomhus
beskrivs lekmaterialet som finns på gården tex gungorna och en båt. De berättar
om hur de lekte med vatten utomhus igår. På frågan om hur de känner sig när de
ska gå till förskolan säger och pekar de på den glada figuren, smileys används i
denna fråga, men de kan också komma ihåg hur det kändes när de kom nya till
förskolan då de pekade på den rädda, oroliga figuren.
Förskolorna har tagit steget in i en process som ska bli spännande att följa.
Förskolorna beskriver barnperspektivet som en viktig ingrediens och ledarskapet
som tydligt och med tillit, vilket ger trygghet till personalen. Personal och rektor
visar på engagemang och nyfikenhet som driver förskolornas utveckling vidare,
men att göra saker långsiktigt nämns också som en viktig komponent.
Vid granskning gjord utifrån den tillhandahållna informationen som kommunen tagit del
av har inga oegentligheter funnits.
För att utveckla verksamheten ytterligare: (områden som ansvarig rektor valt
ut)



Begreppen utbildning och undervisning behöver diskuteras, förstås och få
till en samsyn på förskolan.
Systematiska kvalitetsarbetet
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar anta tillsyn utförd 2020-10-06.
Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Jakob Sträng, rektor Virestad friskoleförening
Annika Worth, biträdande rektor, Virestad friskoleförening
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 6 Rekrytering Internationella skolan
Ärendenummer UN 2020/288

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden beslutar om ersättning vid internationell rekrytering
enligt utbildningsförvaltningens förslag:
 Hjälp med arbetstillstånd till medarbetaren och eventuell anhörig. Kostnad: ca
10 000 kr, ersättning beror på tidsåtgång.
 Flyttbidrag/resebidrag som uppgår till 10 000 kr.
 Kostnad för transport av böcker eller undervisningsmaterial. Kostnad: 4000
kr.
2. Utbildningsnämnden upphäver beslut 2017-05-31 § 84 om insatser vid
internationell rekrytering.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2017-05-31 om insatser vid internationell
rekrytering av medarbetare till Älmhults internationella skola, ISÄ. Behov finns
att revidera insatserna.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Rektor International School of Älmhult , Maria Haglund
Personalenheten
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-01-05
Kommunledningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Rekrytering Internationella skolan
Ärendenummer UN 2020/288

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2017-05-31 om insatser vid internationell
rekrytering av medarbetare till Älmhults internationella skola, ISÄ. Behov finns
att revidera insatserna.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05

Ärendeberedning
För att klara den stora utmaningen gällande kompetensförsörjning och för att få
behöriga och välutbildade medarbetare till Älmhults Internationella skola görs
ofta internationella rekryteringar från olika delar världen. Vid dessa
rekryteringar behövs det både praktisk och ekonomisk hjälp. Det är även kutym
att som arbetsgivare erbjuda ett introduktionspaket vid internationella
rekryteringar.
Förslag på insatser:




Hjälp med arbetstillstånd till medarbetaren och eventuell anhörig.
Kostnad: ca 10 000 kr, ersättning beror på tidsåtgång.
Flyttbidrag/resebidrag som uppgår till 10 000 kr.
Kostnad för transport av böcker eller undervisningsmaterial.
Kostnad: 4000 kr

En utredning angående aktuella skatteregler visar att ovanstående förslag är det
som är mest gynnsamt för medarbetaren och för kommunen som organisation.
Avvägningar angående avgående skatt för medarbetaren samt administrativ
kostnad för arbete för kommunen har tagits.
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Tjänsteskrivelse
2021-01-05

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar om ersättning vid internationell rekrytering
enligt utbildningsförvaltningens förslag ovan.
2. Utbildningsnämnden upphäver beslut 2017-05-31 § 84 om insatser vid
internationell rekrytering.

Roger Johansson

Roger Johansson

Utbildningschef

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Rektor International School of Älmhult, Maria Haglund
Personalenheten
Ekonomienheten
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04
Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson
samuel.svensson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning kommunala huvudmän
gymnasiet 2021
Ärendenummer UN 2020/300

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för kommunala huvudmän gymnasiet 2021

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04

Ärendeberedning
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd kommunal gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp.
Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
Beslutad prislista gäller om särskilt avtal saknas med aktuell hemkommun.
Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program. Förslag till
ny prissättning redovisas i tabellform nedan.
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04

2(2)

Kommunal skola IKE 2021
Elevkostnader uppdelat på program
Undervisande Övrig
Exk.kost
Ink.kost
Program personal
personal Läromedel
Lokaler Övrigt
Summa Kost
Summa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------BA
58 579 23 147
8 662
23 254
3 722 117 365
6 194 123 559
BF
56 605 23 147
2 173
15 020
3 722 100 667
6 194 106 861
EE
90 137 23 147
7 112
16 029
3 722 140 147
6 194 146 341
EK
65 511 23 147
3 966
16 879
3 722 113 226
6 194 119 420
HA
68 239 23 147
6 093
16 448
3 722 117 651
6 194 123 845
IB
109 487 23 147
6 094
20 175
3 722 162 625
6 194 168 819
IM
73 578 23 147
5 492
16 246
3 722 122 186
6 194 128 380
NA
75 282 23 147
2 989
17 418
3 722 122 559
6 194 128 753
SA
50 015 23 147
2 118
14 769
3 722
93 772
6 194
99 966
VO
70 226 23 147
3 465
18 173
3 722 118 734
6 194 124 928
IN
71 098 23 147
60 866
21 536
3 722 180 369
6 194 186 563
Orion
81 643 19 803
500
11 906 113 852
113 852
TE
67 426 23 147
5 952
17 103
3 722 117 350
6 194 123 544
GS
99 882 220 588
5 706
17 647
15 000 358 824
6 194 365 018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för kommunala
huvudmän gymnasiet 2021 enligt förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen.

Samuel Svensson

Roger Johansson

Verksamhetschef gymnasiet

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Förvaltningschef
Ekonom
Verksamhetschef gymnasiet
Ekonomihandläggare gymnasiet
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04
Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson
samuel.svensson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning fristående huvudman
gymnasiet 2021
Ärendenummer UN 2020/300

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för fristående huvudman gymnasiet 2021.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04

Ärendeberedning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående gymnasie- och
gymnasiesärskolor regleras i gymnasieförordningen 13 kap 1–8 §§ och ska
beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det
kommande kalenderåret.
Beslutad prislista gäller om särskilt avtal saknas med aktuell hemkommun.
Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program. Förslag till
ny prissättning redovisas i tabellform nedan.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för fristående huvudman
gymnasiet 2021 enligt förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04

2(2)

Interkommunal ersättning
gymnasium 2021-fristående
huvudman
Kostnader uppdelat på program och elev
Kostnader
Kostnad
per elev
Kostnad
3%
6% per elev
per elev exkl.adm o
Program
Adm Moms Ink.kost
Exk.kost
kost Kosten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------BA
117 365
113 974 6 194 3 605 7 210 130 984
BF
100 667
97 276 6 194 3 104 6 208 112 783
EE
140 147
136 756 6 194 4 289 8 577 155 816
EK
113 226
109 835 6 194 3 481 6 962 126 473
HA
117 651
114 260 6 194 3 614 7 227 131 296
IB
162 625
159 234 6 194 4 963 9 926 180 317
IM
122 186
118 795 6 194 3 750 7 499 136 239
NA
122 559
119 168 6 194 3 761 7 522 136 645
SA
93 772
90 381 6 194 2 897 5 795 105 268
VO
118 734
115 343 6 194 3 646 7 292 132 476
IN
180 369
176 978 6 194 5 495 10 990 199 658
TE
117 350
113 959 6 194 3 605 7 209 130 968
GS
358 824
355 433 6 194 10 849 21 698 394 174

Samuel Svensson

Roger Johansson

Verksamhetschef gymnasiet

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Förvaltningschef
Ekonom
Verksamhetschef gymnasiet
Ekonomihandläggare gymnasiet
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-01-20

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2021-01-27
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

103824

Överenskommelse om interkommunal ersättning

Anna Rix Grönvall §6/2020

2020-12-14

***Personuppgift***

10.9 Mottagande av elev
från annan kommun

UN 2020/314

Interkommunal ersättning

Förvaltningskontoret

2020.1600

Beviljande av skolskjuts, 10.13, from vt 2021

Eva-Marie Andersson
§6/2020

2020-12-10

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2020.1602

Beviljande av skolskjuts, 10.13, from vt 2021

Eva-Marie Andersson
§7/2020

2020-12-10

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2020.1625

Överenskommelse om interkommunal ersättning

Anna Rix Grönvall §20/2020

2020-11-05

***Personuppgift***

10.10 Ta emot elev,
önskemål från
vårdnadshavare

UN 2020/304

Interkommunal ersättning

Förvaltningskontoret

2020.1626

Överenskommelse om interkommunal ersättning

Anna Rix Grönvall §21/2020

2020-11-05

***Personuppgift***

10.10 Ta emot elev,
önskemål från
vårdnadshavare

UN 2020/305

Interkommunal ersättning

Förvaltningskontoret

2020.1627

Överenskommelse om interkommunal ersättning

Anna Rix Grönvall §22/2020

2020-11-05

***Personuppgift***

10.10 Ta emot elev,
önskemål från
vårdnadshavare

UN 2020/306

Interkommunal ersättning

Förvaltningskontoret

2020.1652

Beslut om distansundervisning Linnéskolan 1

Torbjörn Öberg §2/2020

2020-12-16

10.31 Undervisning på
distans

UN 2020/324

Beslut om distansundervisning Linnéskolan 1

Linnéskolan

2020.1653

Beslut om distansundervisning Linnéskolan 2

Andreas Burander §3/2020
Sidan 1 av 2
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Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2020-12-16

10.31 Undervisning på
distans

UN 2020/325

Beslut om distansundervisning Linnéskolan 2

Linnéskolan

2020.1659

Delegeringsbeslut Stf rektor Dec 2020

Maria Haglund §2/2020

2020-12-18

Maria Haglund

1.11 Organisationsförändring

UN 2020/327

Delegeringsbeslut Stf rektor Dec 2020

Internationella skolan

2021.33

Utökad vistelsetid

Charlotta Gustafsson
§1/2021

2021-01-19

6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2021/11

Utökad vistelse fritids

Paradisskolan

2021.35

Placerade barn aug-dec 2020

Kerstin Sörensen §1/2021

2021-01-19
UN 2021/13

6.1 Erbjuda förskola, barnets
behov
Placerade barn aug-dec 2020
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