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Inledning 
Rapporten har följande disposition. Den inleds med kommunens vision och 
insatsområden. Därefter följer en resultatsammanfattning. Efter resultatsammanfattningen 
redogörs utförligare för resultat, analys och förbättringsområden inom verksamheterna 
förskola och grundskola.  

Kommunens vision och insatsområden 
Tibro kommuns vision är: Vi skapar miljöer som sticker ut! 
 
2013 revideras ”Vision Tibro”. I denna finns tio insatsområden av vilka följande åtta 
direkt ska vara aktiva i förskolans och skolas dagliga arbete: 
 
• Skola med spets. Tibro kommun ska skapa en skola med spets i samarbete med 

närings- och föreningsliv. 
• Tryggare Tibro. Vi ska arbeta aktivt för en säker och trygg miljö med bra 

välfärdsservice för invånarna. 
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Analysperiod 2 inom det systematiska 
kvalitetsarbetet för barn och 
utbildningsnämndens verksamhet  
 

Verksamhet Period 2 

Förskola  

Grundskola, 
förskoleklass och 
fritidshem 

Främja närvaro och bevaka skolplikten 
Skolan och omvärlden (antagna till gymnasiet) 

Gymnasium, 
gymnasiesärskola, 
IM 

Främja närvaro 

Kompetenscenter Vux: Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

AME: Innehåll och samverkan 

 

Områden för uppföljning under period 2 är hämtade från de olika läroplanerna och 
skollagen. Uppföljning av Arbetsmarknadsenhetens arbete är inte reglerat i lag så inom 
detta område har förvaltningen tillsammans med ledningen för Kompetenscenter börjat 
bygga upp ett kvalitetssystem.  

Sammanfattning 
Sammanfattningen visar kortfattat på beskrivande data. Längre fram i rapporten finns mer 
uttömmande resultatbeskrivningar och analys av resultat samt och föreslagna 
förbättringsåtgärder på respektive område. 

Sammanfattning grundskola 
Grundskolans resultat visar på att det finns för många elever särskilt i de äldre åldrarna 
som har för hög frånvaro, vilket naturligtvis påverkar deras möjligheter att nå utbildningens 
mål. Vi behöver även utveckla mått på vår process för att främja närvaro och bevaka 
skolplikten och även tydligare mått vad gäller elevers frånvaro för att framöver kunna 
arbeta på ett mer proaktivt sätt.  
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Kunskapsresultat hör till nästkommande kvalitetsrapport, samtidigt är det viktigt att redan 
nu påminna sig om den goda resultatutveckling vi kan se över tid för grundskolan i Tibro 
kommun. När vi tittar på olika resultatnyckeltal för årskurs 9 så tillhör Tibro kommun den 
fjärdedel av landets kommuner med bäst resultat, förutom när det gäller meritvärde. När 
det gäller meritvärde ligger Tibro i det nationella mittfältet.  

 

När det gäller antagna till gymnasiet så fortsätter trenden från 2018 med en stor andel 
elever som börjar på ett nationellt program och få elever som börjar på ett individuellt 
program. Tibro kommun avviker kraftigt från den nationella bilden gällande vilken typ av 
gymnasium som eleverna väljer. En betydligt större andel väljer yrkesprogram och en 
betydligt mindre andel väljer högskoleförberedande program. 

 

Sammanfattning introduktionsprogrammen (IM) 
Inom denna verksamhet har vi endast tittat på frånvaron. Den sammantagna bilden visar 
på en hög frånvaro på IM.  

”Snitteleven” på IM är borta mellan 15-20 % av undervisningstiden. Naturligtvis finns det 
säkert många förklaringar till varför det ser ut så här och det behöver undersökas vidare. 
Oavsett frånvaroorsak så påverkar frånvaro i den här omfattningen elevernas möjlighet att 
nå utbildningens mål. Viktigt att påpeka att vid mätning föregående år, om än inte exakt 
samma tidsperiod så har den genomsnittliga frånvaron sjunkit från ca 25% till mellan 15-
20% beroende på typ av individuellt program som eleverna går.  

Sammanfattning Kompetenscenter 
Inom de områden som redovisas på vuxenutbildningen så finns det tydliga 
förbättringsområden. Samtidigt är det naturligt att förbättringsarbetet påverkas av att vi 
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inte kommer anta några elever 2020, utan att vi från första januari köper den tjänsten av 
Skövde kommun.   

Tibro Kompetenscenter samverkar med Arbetsförmedlingen i projektet ”Bron till arbete”. 
Primärt arbetar arbetsmarknadsenheten och studie- och yrkesvägledarna i projektet som 
pågår under 2019. Målgruppen för projektet är personer som idag står långt ifrån 
arbetsmarknaden, som aldrig har förvärvsarbetat eller helt eller delvis saknar utbildning. 
Utifrån de lärdomar som dragits i uppstarten i projektet ovan har Arbetsmarknadsenheten 
inlett ett arbete med att skapa tydligare handlingsplaner för varje deltagare. För att skapa 
en högre tillgänglighet för kommunens invånare har arbetsmarknadsenheten startat upp 
Mötesplatsen igen. Mötesplatsen ska fungera som en drop-in-verksamhet där 
medborgarna kan få vägledning och coaching i snabbare ärenden utan att boka tid. 
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för feriepraktikverksamheten i kommunen. Syftet med 
feriepraktiken är att ge ungdomarna i kommunen arbetslivserfarenhet och möjlighet att 
prova på att arbeta i kommunens olika verksamheter, en redogörelse gällande detta 
kommer senare i rapporten.  
 

 

Grundskola 
Skolans Verksamhetsidé 

Vi har höga förväntningar på alla våra elever och arbetar för att de lämnar grundskolan 
med behörighet till nationella gymnasieprogram. Alla elever har rätt till det stöd de 
behöver för att lyckas och vår undervisning ska utformas så att alla elever blir utmanade i 
sin kunskapsutveckling oavsett var de befinner sig.  
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Mål 
Resultat Främja närvaro och bevaka skolplikten 

Nedan följer en matris som visar på antal (och för 6-9 andel i %) elever som har en 
frånvaro överstigande 20% under perioden jul-påsk.   

Årskurs Antal 

Förskoleklass 2 

1 10 
2 8 
3 9 
4 15 
5 8 
6 8 
7 11 

8 16 

9 16 

Grundsär 6-9 2 

 

Då mätningen är gjord ganska långt tillbaka, kommer en jämförande mätning att göras 
snarast för att kunna analysera variation och diskutera nödvändiga åtgärder.  

Resultat Skolan och omvärlden – antagning till gymnasieskolan 

Tibros gymnasieelever har under en följd av år fördelat sig på olika program och typer av 
program som skiljer sig mot hur det ser ut i riket som helhet.  

Andelen elever på yrkesprogram har varit ökande de senast åren. Under samma period 
har andel elever på introduktionsprogram varit minskande. Andel elever på 
högskoleförberedande program har varit i stort sett konstant under tidsperioden. Vi väntar 
fortfarnade på statistik för 2019.  
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Fördelningen mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program av de elever som 
slutade årskurs 9, på Nyboskolan våren 2019, och började på ett nationellt program 
hösten 2019 fördelande sig på följande sätt. 47% kom in på ett högskoleförberedande 
program. 53% kom in på ett yrkesprogram. Fördelningen på programtyp och kön ser ut 
enligt diagram och tabell nedan.  
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102 av 110 elever placerade sig på ett nationellt program, vilket innebär 92,7% av 
eleverna. Bland de elever som skrevs in på ett nationellt program så fick tre elever 
dispens i engelska på sökt program. Således skrevs åtta elever in på ett IM-program. Sex 
elever skrevs in på ett individuellt program på kompetenscenter. Två elever skrevs in på 
individuellt program hos utbildningsanordnare i Skövde kommun. Från Tibro finns det 
elever som påbörjade naturvetenskapliga studier på andra orter. Rymdgymnasiet i Kiruna 
(spetsutbildning med riksintag). Simgymnasium Sanda Idrottscenter i Jönköping. Bollerup 
i Skåne (spetsutbildning med riksintag).  

 

Detta visar på att det mål som nämnden har satt för kompetenscenter under innevarande 
år i högsta grad är aktuellt. Tibro kommun har låg utbildningsnivå. Framförallt är det en 
mycket liten andel av männen i Tibro som har en längre eftergymnasial utbildning.  

Vår region har som mål Regionen har målet att mer än hälften av ungdomarna i Västra 
Götaland (VG2020) ska påbörja eftergymnasiala studier senast tre år efter gymnasium 
samt att skillnaderna mellan män och kvinnor i olika delar av regionen ska minska. Av 
regionens 49 kommuner är det mycket få kommuner som uppnår målsättningen.   

Den viktigaste slutsatsen utifrån ovan redogjord statistik är att det är svårt att se något 
annat som första prioritet för nämnden än fullföljda studier. Det är även viktigt att 
långsiktigt arbete med vägledning både i vid och snäv mening.  
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Gymnasieskolans introduktionsprogram, IM 
 

Skolfrånvaro redovisas utifrån de olika nationella programmen samt 
Introduktionsprogrammens olika inriktningar. Frånvarostatistiken gäller 20190826-
20190927. Siffrorna redovisas i procent. 

  Frånvaro 

Totalt (%) 

IM IMD 37 

IM SPRA 16 

IM SPRAB  
20 

IM 2IN 8 

IM 2FT 11 

 

Inom organisationen har det arbetats med ett antal samverkande insatser för att främja 
närvaro och utveckla kvaliteten i utbildningen.  

Under hösten 2018 gjordes ett gemensamt arbete på IM där personalen tillsammans 
arbetade med boken ”Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan” av Malin Gren 
Landell. Utifrån diskussioner lyftes flera utvecklingsområden fram. Några av de områden 
som lyftes var: 

• Inre miljö – vi behöver göra skolan mer levande och trevlig att vistas i för både 
personal och elever. Som en del i detta har rastaktiviteter som biljard och 
brädspel gjorts tillgängligt. Önskemål om att göra klassrummen mer ombonade. 
Att caféet stängde tidigt på vårterminen har bidragit till att ytan inte längre 
upplevs som en mötesplats för eleverna.  

• Att elever ska känna sig sedda – Eftersom eleverna numera promenerar till 
annan plats för sin skollunch är chansen till spontana möten mellan elever och 
skolans personal än mindre än tidigare. Viktigt att de regler som tagits fram följs 
och att de kan diskuteras för att skapa en förståelse och delaktighet i den 
psykosociala miljön. 
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• Lärarna arbetar aktivt för att skapa en öppen atmosfär och ett accepterande 
klimat i klassrummet. En variant kan vara att styra vilka elever som arbetar 
tillsammans för att skapa nya möten och kontakter för eleverna. 

• Återinföra mentorstid på schemat – för att skapa en avsatt tid där elever kan 
möta en vuxen och prata om sin studiesituation, trivsel, eget mående eller 
liknande. Det är också en bra tid för mentor att synliggöra elevens progression 
och koppla den till t.ex. närvaro. 

• Återkommande temadagar – Sådana dagar skapar en gemenskap mellan elever 
och mellan elever och lärare som i förlängningen även främjar närvaron året om. 

• Lärarna arbetar aktivt med att få elever till skolan genom att ha personlig kontakt 
med eleverna om de inte är på plats. 

• Elever på IM Språkintroduktion är i nya lokaler from hösten. De är i en egen del 
av skolan och dessa lokaler känns mer ombonade. 
 

 

Vi ser att arbetet under hösten 2018 initialt hade goda effekter på elevernas närvaro men 
att det senare under våren åter börjat dala. Detta visar att det är viktigt att arbeta 
kontinuerligt med ett närvarofrämjande arbete.  

Kompetenscenter 
Ledningen för Kompetenscenter och förvaltningen har påbörjat ett arbete för att utveckla 
ett kvalitetssystem för att följa upp dessa verksamheter. Uppföljningen delas upp i två 
delar vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.  

För att skaffa oss en gemensam bild av nuläget i organisationen har all personal på Tibro 
Kompetenscenter genomfört Skolverkets självskattningsverktyg BRUK kring utbildningsval 
– arbete och samhällsliv.  

Resultatet visar ett behov av att arbeta mer konkret med att upprätta, använda och 
utvärdera elevernas individuella studieplaner/deltagares handlingsplaner. Ett viktigt steg i 
detta är att få elever och deltagare att bli delaktiga i sin plan och därigenom kunna ta 
ansvar för sina olika valmöjligheter. För att kunna genomföra detta behöver vi utveckla 
samarbetet mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och handledare på 
Arbetsmarknadsenheten. 

Samtidigt är kompetenscenter under ett starkt förändringstryck och det är svårt att i 
nuläget veta vilka åtgärder vi ska arbeta med för att utveckla kvaliteten. 
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Vuxenutbildningen 
Resultat och analys 
Vägledning och individuell studieplan 

 

Det pågår ett arbete med att se till att varje elev har en individuell studieplan. Den 
individuella studieplanen är särskilt viktig för elever på IM då examensmål saknas och 
studieplanen därför är det dokument som planerar elevens studieväg och beskriver 
elevens mål med utbildningen. Behovet av att visa på elevens sammanhållna studieväg 
har också ökat utifrån kraven i gymnasielagen. Kommunen håller just nu på att ta fram ett 
anpassat dokument utifrån Skolverkets modell för individuell studieplan i gymnasieskolan. 
Till dokumentet finns även riktlinjer och rutiner för arbete med nyanlända elever.   

I gymnasiesärskolans verksamhet finns en specialpedagog med särskilt uppdrag att 
arbeta med studie- och yrkesvägledning för gymnasiesärskolans elever. Gruppen gör 
regelbundet studiebesök hos olika utbildningsanordnare samt arbetsgivare. Besöken väljs 
ut och planeras utifrån de enskilda elevernas behov och önskemål kopplat till deras 
individuella studieplaner. 

 

Vuxenutbildning 
Utifrån arbetet med BRUK som nämnts ovan kan vi se att arbetet kring området arbete 
och samhällsliv behöver få en tydligare struktur. Samtliga grupper behöver få tillgång till 
vägledning som anpassas till deras behov. Det kommer också kräva att lärare och studie- 
och yrkesvägledare arbetar tillsammans för att fånga upp dessa behov och skapar 
förutsättningar för varandras arbete.  

Vi ser också ett behov av att varje elevs individuella studieplan blir ett dokument som 
används på ett mer tillfredsställande sätt. Dokumentet ska ge eleven ett större inflytande 
över sin studietid. För att det ska fungera behöver varje enskild lärare anknyta till elevens 
individuella studieplan i de uppföljningssamtal som genomförs. Vägledning för eleven ska 
också ske utifrån den individuella studieplanen. När elevens framsteg kopplas till planen 
görs eleven delaktig i sin progression och kan ta ansvar för sin utbildning samt kan göra 
väl underbyggda val inför sin framtid. De individuella studieplanerna revideras vid behov. 

Vi fortsätter vårt arbete med att ha en tillgänglig vägledningen genom olika tekniska 
lösningar som chatt och möjlighet att ställa frågor via messenger. Under våren har ett stort 
arbete lagts ned på att försöka skapa en fungerande digital ansökan. Denna skulle även 
kunna underlätta arbetet med elevens individuella studieplan eftersom eleven redan vid 
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ansökningstillfället fyller i delar av planen. Dock så fungerar den digitala lösningen inte 
optimalt i dagsläget. 

För att fånga upp fler målgrupper har vi även satsat på att möta presumtiva elever på 
fysiska platser. I slutet av april genomfördes en Yrkesutbildningmässa där våra elever på 
IM och SFI gavs möjlighet att besöka de olika yrkesutbildningarna. Hit var även 
allmänheten välkommen. Studie- och yrkesvägledarna har också regelbundet deltagit i 
Mötesplatsen (se mer info under Arbetsmarknadsenheten). 

Arbetet med att utveckla verksamheten med särskild utbildning för vuxna (SUV) pågår. 
Specialpedagog och rektor har gjort studiebesök i liknande verksamhet i andra 
närliggande kommuner. Processen liknar den som görs för vuxenutbildningen. Fokus här 
ligger på att tydliggöra utbildningens mål och elevernas möjligheter till vidare studier eller 
arbete utifrån elevens egna önskemål och förutsättningar. 

 

 

Arbetsmarknadsenheten 
Tibro Kompetenscenter samverkar med Arbetsförmedlingen i projektet ”Bron till arbete”. 
Primärt arbetar arbetsmarknadsenheten och studie- och yrkesvägledarna i projektet som 
pågår under 2019. Målgruppen för projektet är personer som idag står långt ifrån 
arbetsmarknaden, som aldrig har förvärvsarbetat eller helt eller delvis saknar utbildning. 
Projektet ska ha 50 deltagare från Tibro kommun under 2019. Planerade aktiviteter är 
bland annat att kartlägga deltagarnas studie- och arbetsnivå och kunskaper samt att 
skapa en handlingsplan för varje deltagare. Det kommer göras särskilda insatser för att 
stärka individernas egen självkänsla och självkännedom till exempel genom föreläsningar, 
gruppaktiviteter, studiebesök och senare även hjälp med praktikplatser. I projektet 
kommer samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och utbildning vara särskilt viktigt för 
att ge deltagarna grundläggande kunskaper i till exempel datorkunskap och 
samhällsorientering. Vissa deltagare behöver hjälp att komma i arbete genom 
arbetsträning. Detta görs med hjälp av kommunala verksamheter som tar emot personer 
som kan utföra enklare arbetsuppgifter i syfte att stärka sin självkänsla, öva på svenska 
språket och lära känna det svenska samhället. 

Utifrån de lärdomar som dragits i uppstarten i projektet ovan har Arbetsmarknadsenheten 
inlett ett arbete med att skapa tydligare handlingsplaner för varje deltagare. 
Handlingsplanen ska visa vilket mål deltagaren har med insatserna som görs och vilka 
steg som behöver tas för att komma dit. Handlingsplanerna ska finnas med i samtliga 
projekt som arbetsmarknadsenheten ingår i. I arbetet är det viktigt att även samverka med 
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studie- och yrkesvägledarna som ibland redan har kännedom om en deltagare eller kan 
ge en annan typ av vägledning till deltagaren. 

För att skapa en högre tillgänglighet för kommunens invånare har 
arbetsmarknadsenheten startat upp Mötesplatsen igen. Mötesplatsen ska fungera som en 
drop-in-verksamhet där medborgarna kan få vägledning och coaching i snabbare ärenden 
utan att boka tid. De kan till exempel få hjälp med att söka arbete, skriva CV, ansöka till 
olika utbildningar och kontakt med olika myndigheter. Här finns även möjlighet att få 
enklare språkstöd. Tanken är att Mötesplatsen kan fungera på samma sätt som en 
läxhjälp fast för arbetsmarknaden. Det blir en samlingspunkt för kommunens olika aktörer 
inom området där de kan möta deltagarna i en mer informell miljö. I dagsläget är 
Mötesplatsen öppen en eftermiddag i veckan men förhoppningen är att kunna utöka 
öppettiderna i framtiden.  

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för feriepraktikverksamheten i kommunen. Syftet med 
feriepraktiken är att ge ungdomarna i kommunen arbetslivserfarenhet och möjlighet att 
prova på att arbeta i kommunens olika verksamheter. Under året har två årskullar 
möjlighet att söka en feriepraktikplats. Alla som söker ska erbjudas en plats. För att 
genomföra detta samverkar vi med samtliga förvaltningar i kommunen. Praktikanterna 
finns till exempel på Mini-Zoo, dagkolloverksamhet, äldrevård, simskola, samhällsbyggnad 
(gata och park) etc. I år är det 100 ungdomar som får en feriepraktikplats i kommunen.   

Tackat ja 97 87% 

Tackat ja, från fältass. 3 100% 

Antal Flickor 46 46% 

Antal Pojkar 54 54% 

 

Platser fördelat per förvaltning 

Kultur & Fritid 30 25% 

Samhällsbyggnad 9 8% 

Föreningar 14 12% 

Socialförvaltningen 36 30% 

Barn & 
utbildningsförvaltningen 

19 16% 

Mini-Zoo 11 9% 

Totalt 119 100% 
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