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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. Rapporten avslutas med en sammanfattande analys.  

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: 
 
• Ett aktivt liv i Tibro. Vi ska utveckla aktiviteter för invånare och besökare i samverkan 

med olika aktörer. 
• Attraktiva Tibro. Vi ska fortsätta forma attraktiva miljöer, som tilltalar invånare och 

lockar besökare. 
• Idrottsstaden Tibro. Vi ska bygga vidare på idrottens unika ställning i Tibro och forma 

ett mångfacetterat idrottsområde med flexibla arenor. 
• 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. 
• Tillväxt och utveckling. Vi ska utveckla mötesplatsen och konceptet Inredia samt 

bredda nätverken och skapa en starkare vi-känsla. 
• Strategisk extern finansiering. Vi ska utveckla kompetens för att hitta 

finansieringsmöjligheter via EU, Tillväxtverket, fonder, stiftelser etc. 
• Tankesmedja Tibro. Vi ska skapa förutsättningar för att kunna genomföra 

tankesmedjor, som bidrar till utveckling av näringsliv och samhälle. 
• Analysperioder för systematiskt kvalitetsarbete 
• Analysperioder innehåller olika möten, aktiviteter, lärande mellan professioner och 

mellan professioner och förtroendevalda. Allt utifrån verksamhetsplanens innehåll. 
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Analysperiod 2 inom det systematiska 
kvalitetsarbetet för barn och 
utbildningsnämndens verksamhet  
 

Verksamhet Period 2 

Förskola Utveckling och lärande - språkutveckling 

Grundskola, 
förskoleklass och 
fritidshem 

Främja närvaro och bevaka skolplikten 
Skolan och omvärlden (Sökande 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 förskola 
I förskolan har underlaget inom området utveckling och lärande inom språkutveckling 
främst hämtats från pedagogers reflektioner utifrån förskolans årshjulsdokument för 
systematiskt kvalitetsarbete. Ett resultat som Tibro kommun delar med riket är att det är 
svårt att definiera vad resultat i förskolan är. Tibro kommun har börjat en process att 
försöka redogöra för mer än strukturkvalitet (förutsättningar) och servicekvalitet 
(exempelvis hur vårdnadshavarna uppfattar kvaliteten i förskolan). Detta arbete kommer 
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att ta tid, samtidigt är det precis en sådan utvidgning som är både nödvändig och 
önskvärd enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Kortfattat finns behov av att lyfta 
fram tidigare kunnande om språkutveckling och utveckla nytt kunnande. Vidare behöver vi 
arbeta med undervisningsbegreppet i förskolan i samband med implementering av 
reviderad läroplan.  

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.  

När det gäller sökande till gymnasiet ser bilden ut på ungefär samma sätt som den har 
sett ut de senaste åren. 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. Utifrån 
den data som finns tillgänglig idag ser det även ut som om många elever kommer att börja 
på IM även hösten 2018. 

Sammanfattning gymnasieskola, IM och 
gymnasiesärskola 
Inom dessa verksamheter har vi endast tittat på frånvaron. Den sammantagna bilden visar 
på en hög frånvaro både på de nationella programmen och på IM. ”Snitteleven” på flera 
av de nationella programmen är frånvarande mellan 15-25%. ”Snitteleven” på IM är borta 
25% 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. När det 
gäller frånvaron på gymnasiesärskolan så handlar det troligtvis mer om att titta på 
individuella ärenden då antalet elever inte är så omfattande.  

Sammanfattning Kompetenscenter 
Sammanfattningen för Kompetenscenter visar att vi har börjat en process som kan 
möjliggöra uppbyggnaden av ett starkt Kompetenscenter. 

Inom de områden som redovisas på vuxenutbildningen så finns det tydliga 
förbättringsområden. Samtidigt börjar vi få kunskap om vår verksamhet för att bygga en 
starkare vuxenutbildning. Ett område som är av särskilt vikt för den politiska nivån är 
uppbyggnaden av yrkesråd där det även ska finnas politiska representanter.  
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För arbetsmarknadsenheten är denna uppföljning period en första sammanställning av 
verksamheten. Samt ett underlag för att ta fram olika uppföljningsmetoder för de olika 
insatserna. Idag finns viss statistisk uppföljning men ingen kvalitativ uppföljning. Längre 
fram i rapporten går det att ta del av viss beskrivande data, vid uppföljning tre kommer det 
för första gången bli möjligt att ta del av resultat i egentlig mening.    
 

Förskola 
Förskolans verksamhetsidé  
 
I Tibro kommun har alla barn rätt att möta en likvärdig förskola med hög kvalitet. Förskolorna 
arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98). Dessutom ligger barnkonventionens princip om 
barnens bästa till grund för alla beslut som tas.  
Trygghet, omsorg, nyfikenhet, delaktighet och lärande är viktiga begrepp i förskolans 
verksamhet. Alla pedagogers utgångspunkt är att nyfiket sätta sig in i vad barnen gör, hur 
de tänker, vilka frågor och teorier de har och utifrån det möta och utmana barnen.  
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och för att barnen ska kunna behålla 
lusten och nyfikenheten att lära har varje barn rätt att bli bemött utifrån sina unika 
förutsättningar. Det blir därför viktigt för personalen att lära känna varje barns förmågor och 
strategier för att lära och utvecklas. Ett verktyg för att genomföra detta är bland annat 
pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation hjälper till att synliggöra barns 
lärandeprocess för pedagoger, barnen själva och deras vårdnadshavare. Kontinuerligt 
reflektionsarbete och pedagogisk dokumentation är utgångspunkten för personalens 
planering och utveckling av verksamheten.  
Förskolan arbetar för ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och tydliggör 
verksamhetens innehåll för att ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande.  
  
 

Prioriterade områden för utveckling  
För att uppnå ökad måluppfyllelse är nedanstående läroplansmål prioriterade.  
 
Förväntat resultat 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet 
av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 



Sida 7 (28) 

 
 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 
sätt att förstå sin omvärld, 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 
och försöker förstå andras perspektiv,  

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 
andra, 

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner,  

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 
sig av, tolka och samtala om dessa,  

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 
dans och drama,  

• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 
förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

 

Datainsamling 

• Pedagogers reflektioner utifrån förskolans årshjulsdokument för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Mönster som uppträder när vi analyserar vilka mål som förskolan dokumenterar utifrån 
läroplanens olika språkmål. Nedanstående tabell synliggör att vissa mål bearbetas i 
verksamheten i större utsträckning. Samtidigt kan vi också se att det finns en skillnad 
mellan hur småbarn- respektive syskonavdelningen arbetar med språklig utveckling. 
Bilden nedan visar inte på hela bilden utan endast det utsnitt ur verkligheten som kommer 
till uttryck i förskolornas dokumentation utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. 

I Tibro kommun finns 13 småbarnsavdelningar och 17 syskonavdelningar.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn Småbarnsavdelning Syskonavdelning 
tillägnar sig och nyanserar innebörden i 
begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld, 

4 4 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera 
och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv,  

3 8 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra,  

4 11 
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utvecklar intresse för skriftspråk samt 
förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner,  

1 8 

utvecklar intresse för bilder, texter och olika 
medier samt sin förmåga att använda sig av, 
tolka och samtala om dessa,  

2 3 

utvecklar sin skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 
bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama,  

5 6 

som har ett annat modersmål än svenska 
utvecklar sin kulturella identitet och sin 
förmåga att kommunicera såväl på svenska 
som på sitt modersmål. 

4 3 

 

Då Tibro kommun i likhet med många andra kommuner har svårt att redovisa resultat 
utifrån de målformuleringar som finns i förskolans läroplan kompletteras 
verksamhetsanalysen med några aspekter som har framkommit i Skolinspektionens 
nationella kvalitetsgranskning av förskolan. Föreslagna förbättringsåtgärder ska ses i 
ljuset av både Tibro kommuns resultat och resultatet från nationella kvalitetsgranskningar. 

Den nationella kvalitetsgranskningen visar att barnen i förskolan går miste om 
undervisning som målstyrda processer. Verksamheten är inte tillräckligt aktivt målstyrd 
och därmed riskerar barnen att förlora en rad tillfällen där de skulle kunna få möjlighet att 
optimera sin potential att utmanas och lära i riktning mot de mål som finns i 
läroplansuppdraget. Vidare syns att språklig kommunikation och samspel mellan personal 
och barn – det vill säga det pedagogiska mötet – används inte genomgående som verktyg 
i undervisningen på sätt som gör att barnens initiativ tas tillvara. Därmed missas tillfällen 
som kunde ge möjlighet att expandera barnens lärande. Avslutningsvis så saknar två 
tredjedelar av landets kommuner har ingen socioekonomisk modell för sin 
resursfördelning 

Resultat i förskolan upplevs vara svårdefinierat. Förskolan har ett brett uppdrag och det är 
något som huvudmän måste förhålla sig till i uppföljning och utvärdering. Det visar sig i 
granskningen av resursfördelningen, bland annat i att kommunernas företrädare på olika 
nivåer har uppenbara problem med att fastställa vad de ska efterfråga i kvalitetsarbetet 
och därmed vilka uppföljningsmetoder de behöver använda. 

  Skolinspektionens Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 

Det som enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolor i Sverige kännetecknar 
förskolor som lyckas bra är 

• Där det pågår läroplansstyrt arbete inom många olika områden 
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• De förskolor där den pedagogiska personalen har kunskap och kompetens för 
uppdraget, 

• Där förskollärare tar ansvar för det pedagogiska arbetet och de målstyrda 
processerna det vill säga arbetet med undervisning 

• Förskolor med hög kvalitet har en aktiv och kontinuerlig möjlighet till reflektion om 
arbetet och hur det kan förbättras så att barnen får förutsättningar att utvecklas till 
sin fulla potential.  

• Där är lärandemiljön också inspirerande och lockar till utforskande lek och lärande. 
• Där arbetet fungerar väl är likaså förskolechefens pedagogiska ledning tydlig och 

målinriktad och förskolechefen i och kunskap om den dagliga verksamheten i 
förskolan.   

Slutrapport: Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att 
granska förskolan 

 

Förbättring:  

- Bli bättre på att kontinuerligt synliggöra vilken utveckling och vilket lärande olika 
metoder, materiel och lärmiljö leder till (Synliggöra relationen mellan insats, 
process och effekt.) 

- Utveckla förståelse och förtrogenhet för undervisningsbegreppet i förskolan. 
Kommande läroplan. 

- Utveckla förskolan i Tibro så att den i större grad vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 
 

- På nytt lyfta fram arbetet med språklig medvetenhet och TAKK (Tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation) 

 
  
 

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. Häggetorpsskolan har inte lämnat in 
något material så de finns inte med i presentationen. Efter matrisen följer kortfattade 
kommentarer för att tolka presenterade data. Observera att förskoleklass blir obligatoriskt 
först nästkommande skolår.  

Årskurs Antal Andel 

Fskk 10 
 

1 7 
 

2 0+0 
 

3 0+0 
 

4 0+0 
 

5 0+4 
 

6 14 12% 
7 11 8% 

8 16 14% 

9 18 15% 

Grundsär 6-9 2 6,5% 

 

Efter analys av de yngre elevernas frånvaro (F-5) finns det ett fåtal ärenden där det finns 
kontakt med familjecentralen och elevhälsan alternativt att elevhälsan är på väg att bli 
delaktiga i de aktuella ärendena. I några fall handlar det om familjer med ett stort 
stödbehov. I andra fall handlar det om elevers sjukdom.  

För eleverna i årskurs 6-9 så berodde frånvaron för 22 stycken på tillfälliga orsaker. Detta 
kan vara ledighet för en semesterresa med familjen eller en idrottstävling plus en 
förkylning eller liknande. Detta ger ingen anledning till oro för eleverna klarar trots 
frånvaron en god måluppfyllelse enligt vår bedömning 

De andra 39 kan ha fysiska sjukdomar av bestående art, må psykiskt dåligt eller ha NPF-
diagnoser som gör att de inte orkar gå till skolan alla dagar. Dessa elever kräver en stor 
andel av enhetens pedagogiska resurser. Enheten försöker erbjuda stöd av olika slag 
utifrån tillgängliga resurser. Det arbetas kontinuerligt med att hitta individuella lösningar så 
att dessa elever kan nå så långt som möjligt, utifrån sin förmåga. 
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Resultat Skolan och omvärlden – sökande till gymnasiet 

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.  

 

 

Sökande till gymnasium - yrkesprogram
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Sökande till gymnasium – högskoleförberedande program 
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Behöriga obehöriga 

Högskoleförberedande 42 13 

Yrkesprogram 45 32 

gymnasiesärskola 1 
 

 

Utifrån preliminär antagningsstatistik utifrån elevers ansökan på julbetygen så är det 
rimligt att anta att Tibros elever fortsatt kommer att studera på typ av gymnasieprogram 
som kraftigt avviker från den bild vi kan se i riket. Tibros elever är kraftigt 
överrepresenterade på yrkesprogram och troligtvis även på individuella programmen 
samtidigt är Tibros elever kraftigt underrepresenterade på högskoleförberedande 
program. 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.  

Det är även rimligt att anta att statistiken gällande antagning till gymnasiet samvarierar 
med de låga kunskapsresultat som grundskolan i Tibro levererar. 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 hittills Göteborg och Partille som når målsättningen. Tibro kommun ligger mycket 
långt ifrån att nå regionens målsättning.  

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.  

Gymnasieskola, IM och Gymnasiesärskola 
 

Skolfrånvaro redovisas utifrån de olika nationella programmen samt 
Introduktionsprogrammens olika inriktningar. Frånvarostatistiken gäller 20170821-
20180330. Siffrorna redovisas i procent. 
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Skolfrånvaro gymnasieskolan nationella program 

 Frånvaro Anmäld 
frånvaro 

Oanmäld 
frånvaro 

BA 16 7.9 8.1 

BF 12.3 10.2 2.1 

EE 5 2.5 2.6 

FT P 25 21.6 3.4 

FT T 7.9 5.8 2.1 

SA 15.8 8.9 6.9 

TE 15.3 9 6.4 

 

Skolfrånvaro Introduktionsprogrammens olika studieinriktningar 

 Frånvaro Anmäld 
frånvaro 

Oanmäld 
frånvaro 

IMYRK 15.6 10.7 4.9 

IMIND 25.3 13.5 11.8 

IMSPR 25.6 13.5 12.1 

 

Skolfrånvaro gymnasiesärskola 

Skolfrånvaro för gymnasiesärskolans elever redovisas för perioden 20180821-20180330. 
Siffrorna redovisas i procent. 

 Frånvaro Anmäld frånvaro Oanmäld frånvaro 

ES2 14.1 13.6 0.5 

ES3 2.7 2.4 0.3 

SN3 2.9 2.9 - 
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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.  

Vuxenutbildningen 
Den analys som här redovisas utgår från Läroplan för vuxenutbildningen 2012:2.2 
(reviderad 2017): ”Utbildningsval – arbete och samhällsliv”.  

I Verksamhetsplan för Vuxenutbildningen 2017-18 anges fem olika övergripande 
målområden varav det tredje omfattar Samverkan med arbetsliv och samhällsliv, och 
som utgår från de mål som anges i Läroplan för Vuxenutbildning. Under respektive 
målområde finns fem mer detaljerade mål.  

Resultat och analys 
Analysen beskriver hur arbetet bedrivits kring de fem delmålen. Flera av delmålen 
sammanfaller inriktningsmässigt men har olika mottagare, i det här fallet elevens och 
personalens. Det innebär att resultat och analysdel av de fem delmålen följaktligen delats 
upp i olika områdesdelar som ibland delvis överlappar varandra. 

Vägledning och individuell studieplan 

Det första förväntade delresultatet handlar om att alla elever på vuxenutbildningen ska få 
information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov. Att eleven har fått 
denna information av en vägledare ska framgå av den individuella studieplanen. För att 
detta mål ska uppnås krävs att tillräcklig resurs läggs på att vägleda samtliga elever på 
Vuxenutbildningen som under läsåret har uppgått till över 400 enskilda individer. 
Sammantaget för läsåret har det varit 225 inskrivna elever på SFI, 160 inskrivna elever på 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 5 inskrivna elever på särskild utbildning 
för vuxna och 84 elever inskrivna på någon av våra yrkesutbildningar.  

Konstateras kan att den studie- och yrkesvägledare som jobbar med vägledning riktat mot 
vuxenutbildningen, inte har kunnat genomföra enskild information med samtliga personer. 
I den mån vägledning har skett på individnivå, har information om arbetslivets aktuella och 
förväntade kompetensbehov utförts till fullo och detta har dokumenterats analogt för att på 
sikt ingå den individuella studieplanen. Samtliga elever på Vuxenutbildningen har idag, via 
Procapita, digitala individuella studieplaner, där det framgår personuppgifter, pågående 
kurser, betygsatta och avslutade kurser samt kurser som ska påbörjas senare. I samma 
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dokument kan även studie-och yrkesvägledare göra anteckningar om vägledning, detta 
kräver dock en extra behörighet i programmet, något som saknas idag. För att uppfylla 
kravet på vägledning har SYV hållit i gruppvis vägledning då både elever från 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har kunnat delta.  

SFI har under läsåret haft 225 elever inskrivna som mest och här har samtliga deltagare 
en individuell studieplan som skrivs vid intervju med tolk Vägledning på SFI har skett 
gruppvis då SYV har hållit i övergripande information. Det första delmålet har därmed till 
största del uppnåtts.  

Yrkesråd och branschråd 

Det andra förväntade delresultatet är att varje elev ska få kunskaper och färdigheter på en 
av branschen godtagbar nivå för att vara väl förberedd för yrkeslivet och därmed 
anställningsbar. Två delmål ska även de infogas här, och här är perspektivet personalens. 
Personalen ska aktivt verka för en god kontakt med respektive yrkesråd och personalen 
ska aktivt verka för att yrkesutbildningarna håller måttet utifrån branschkrav och att 
kompetensutveckling sker.  

För att få kunskap om branschens krav måste varje yrkesutbildning starta upp yrkesråd 
och analys av branschrådskrav i förhållande till utbildningarnas kursinnehåll ska ske 
kontinuerligt. Transport (med inriktning godstransporter) har sedan flera år ett yrkesråd 
besående av företrädare från TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd), 
företrädare från Sveriges Åkeriföretag, företrädare för åkerier i Skaraborg, fackliga 
företrädare, studie- och yrkesvägledare, folkvald politiker från kommunen, 
elevrepresentant, lärare på transportutbildningen samt skolledning (samordnare och 
rektor). Dessutom ingår transportutbildningen i det större branschrådet där även 
företrädare för näringslivet i Skaraborg, Företrädare för Sveriges Åkeriföretag, TYA, 
fackliga företrädare samt personal och ledning från ett flertal transportutbildningar i 
Skaraborg ingår. I båda fallen hålls möten en gång per läsår. 

Övriga yrkesutbildningar startade upp sina första utbildningsomgångar under hösten 
2017, varför strukturen på dessa yrkesråd inte är lika tydlig som hos transport. Dock hålls 
kontakt med företrädare för de olika branscherna genom besök på plats och genom att 
kontakt har tagits med respektive intresseorganisation. Utformningen av utbildningarnas 
innehåll har tagit sin huvudsakliga utgångspunkt i respektive branschorganisation, 
yrkesnämnd eller branschkopplad utbildningsnämnd, flera begrepp förekommer men 
syftet är detsamma: 
”Att företräda branschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt att arbeta för att 
det inom respektive bransch skall finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare”.  

Företrädarna inom respektive bransch utför detta på olika sätt men med gemensamma 
nämnare i samverkan med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag. Varje 
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branschorganisation har i olika former klarlagt det önskvärda innehållet i en utbildning, 
denna sammanställning har agerat huvudsakligt underlag för sammansättning av vårt 
kursutbud. I tillämpliga fall har också kontakt etablerats i syfte att föra dialog, ställa frågor 
eller söka utbildningscertifikat och liknande.  

Utöver detta underlag är Yrkesråden en viktig del i att knyta kontakt med branscherna på 
lokal nivå och utifrån deras specifika behov kunna genomföra lokala anpassningar. Det 
finns olika väletablerade yrkesråd hos de olika yrkesutbildningarna. Hos inriktningarna till 
träarbetare, yrkesförare och mekaniker har det hållits regelbundna yrkesråd med 
representation i enlighet med de krav som ställs i förordningen om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning. Ett undantag för representationen är den politiska, som 
saknas i vissa fall. Denna brist måste åtgärdas. Vilka yrkesråd som saknar politisk 
representation framgår av matris nedan. 
 

Inriktningen till installationselektriker hade under 2017 svårt att samla ihop till yrkesråd 
och tog upp likvärdiga frågor under de flertalet företagsbesök som genomfördes. Här skall 
förbättring till under 2018, det samma gäller fastighetsskötarutbildningen som startades 
upp i augusti och således hann inget yrkesråd genomföras. Under 2018 skulle dessa 
inriktningar med fördel kunna arrangera ett gemensamt yrkesråd, vilket även framgår i 
förordningen. 

Yrkesråd Vuxenutbildningen 17/18 
Yrkesutbildning Yrkesråd i 

funktion 
Former för 
yrkesråd 
påbörjad 

Yrkesråd 
finns ej 

Politisk 
representation 
finns 

Fastighetsskötare  X   

Fordonsmekaniker X    

Industriteknik/CNC X    

Installationselektriker  X   

Träarbetare/Snickare X    

Yrkesförare X   X 
 

Anställningsbarhet 

Eftersom våra yrkesutbildningar inom elektriker, fordonsmekaniker, byggnads, industri och 
fastighetsskötare är nystartade under läsåret, går det inte heller att följa upp 
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anställningsbarheten inom respektive bransch. Det beror på att den första kullen av elever 
ännu inte har gått färdigt utbildningen. De slutar först i början av sommaren 2018 och de 
elever som läser med språkstöd avslutar utbildningen först i slutet av 2018.  

Däremot avslutade nio elever sin transportutbildning under december 2017. Av dem hade 
sex stycken arbete inom transportbranschen innan utbildningen var klar, två kommer att 
ha arbete inom transportbranschen inom kort och en person har ännu inte fått arbete.  

Nedan visas en schematisk bild över elevernas anställning efter fullgjord 
godstransportutbildning December 2017 i antal och %.  

 Arbetar inom 
transport 

Kommer inom 
kort att arbeta 
inom transport 

Arbetar ej Totalt antal 
elever som 
fullgjort 
utbildning 

Antal 6 2 1 9 

Totalt i % 67% 22% 11% 100% 

 

Det andra delmålet har därmed till största del uppnåtts så långt det är möjligt med tanke 
på att de flesta yrkesutbildningarna ännu inte har avslutat sina första grupper. Därmed går 
det inte att följa upp anställningsbarheten för dem verksamhetsåret 17/18. För den 
utbildning som har genomförts under verksamhetsåret, har närmare 90% arbete inom 
transportbranschen.  

Föreställningar om kön, social och kulturell bakgrund 

Det tredje förväntade resultatet sammanfaller till viss del med det första men där ligger 
fokus på eleven och här ligger fokus på att personalen ska informera och vägleda 
eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och yrkesverksamhet. Personalen ska 
också arbeta för att motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig på 
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund. 

Som tidigare angetts har Studie- och yrkesvägledare ett stort ansvar för att informera 
elever om studievägar och arbetsliv, detta arbete har tidigare redovisats. Dock har all 
personal ett gemensamt ansvar för att informera eleverna.  

På SFI arbetar lärarna främst med undervisning i det svenska språket, men samtidigt 
bedrivs undervisning om hur Sverige fungerar, den svenska kulturen. Eleverna får läsa 
om olika yrken och utbildningar och de får öva på att skriva CV. Läraren har sedan 
fingerade anställningsintervjuer där eleven får lära sig vilka frågor som ställs och vilka 
egenskaper och kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.  
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Eleverna får också delta i träffar med olika yrkesgrupper och utbildare och de flesta har 
någon form av praktik. Detta sker vanligen i samarbete med AF, AME eller Kulturvän. 

På grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har eleverna i regel kommit lite längre i 
sitt kunskapande och har kontakt med SYV i de flesta fall. Även här anordnas kontinuerligt 
träffar och informationstillfällen med olika yrkesgrupper och utbildningsanordnare. Ett 
konkret exempel är de av AME anordnade ”Speedmeetings” där elever får träffa olika 
arbetsgivare för att berätta om sig själva och på så sätt kanske få en praktikplats som kan 
leda till ett riktigt arbete på sikt. Under april månad 2018 anordnas dessutom ”Träffpunkt 
Tibro” där ett flertal olika utbildningsanordnare informerar om sin verksamhet och sina 
utbildningar. Tanken är att dessa träffar ska ske kontinuerligt vid minst två tillfällen/år. 
Träffarna sker även de i samarbete med olika instanser så som AF, AME och 
Vuxenutbildningen i Tibro.  

På yrkesvux blir informationen, naturligt nog mer inriktad på yrke och hur vidareutbildning 
kan ske inom detta yrke. Alla yrkesutbildning innefattar minst 15% praktik, så även hos 
oss. Det innebär att alla som läser en yrkesutbildning också är ute på praktik där de har 
en handledare. Att vara ute på en arbetsplats, i den dagliga verksamheten och möta 
konkreta situationer och lära sig att hantera dem, är nödvändigt för att få till sig hur det 
fungerar. För att komplettera denna bild, anordnas dessutom inom utbildningstiden resor 
till mässor, där huvudinriktningen är yrket som sådant och olika inriktningar inom yrket. 
Utöver detta är det givetvis också yrkeslärarnas ansvar att informera eleverna och 
kommande arbetsliv och detta görs dagligen i den praktiska verksamheten på plats. 

För att motverka begränsningar av valet som grundar sig på föreställningar om kön och på 
social eller kulturell bakgrund, har samtliga SFI-elever fått information från RFSL 
(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Inför träffen gick respektive lärare igenom 
olika begrepp och efter träffen fick alla elever möjlighet att diskutera vad de hade hört. 
Informationen tolkades på alla de språk som finns representerade på skolan och var ett 
samarbete med Kulturvän i Tibro. Även elever på grundläggande vuxenutbildning fick ta 
del av informationen. De elever som ännu inte har fått denna information (det handlar om 
gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux och Särskild utbildning för vuxna) kommer att 
erbjudas detta senare i vår, då företrädare för RFSL kommer ytterligare en gång.  

Inom Vuxenutbildningen samsas många människor med olika sociala och kulturella 
förutsättningar. För att det ska fungera krävs ständigt arbete med våra föreställningar om 
varandra. Om någon elev upplever sig vara kränkt eller felaktigt behandlad, tillämpas 
”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”. För att alla ska känna till vad som 
står och hur skolan agerar i dylika fall, har en version tagits fram på lättare svenska. 
Samtliga lärare inom de olika verksamheterna har fått i uppdrag att gå igenom denna plan 
med eleverna, för att säkerställa att alla har tagit del av den. 
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För att få en bild av den aktuella könsfördelningen på respektive utbildning redovisas antal 
män respektive kvinnor, utifrån de siffror som gäller för april 2018: 

Verksamhet Totalt Kvinnor Män 

SFI 187 99 88 

SUV 5 4 1 

GRUND/GY antal 
elever 

106 64 42 

GRUND-GY– antal 
kursdeltagare* 

255 174 81 

YRK 67 25 42 

YRK med 
språkstöd 

13 0 13 

Distans/övrigt 32 20 12 

Totalt 410 212 198 

*ingår ej i beräknat totalt antal 

Analys: 

Totalt sett går det ungefär lika många män som kvinnor på Vuxenutbildningen i Tibro. Det 
skiljer sig dock könsmässigt åt mellan de olika verksamheterna. Kvinnor dominerar inom 
de grundläggande och gymnasiala kurserna och kvinnor läser också betydligt fler kurser 
än vad männen gör. Här skiljer det sig mycket åt då kvinnor är inskrivna på 174 olika 
kurser medan män enbart är inskrivna på 81 olika kurser. Tibro Kommun har tagit emot 
många nyanlända, framförallt från Syrien. Traditionellt sett är det kvinnorna i Syrien som 
väljer att läsa vidare samtidigt som männen i högre grad avslutar sina studier relativt tidigt 
för att förvärvsarbeta och bidra till familjens försörjning. Efter avslutad SFI är det många 
som väljer att läsa vidare på den egna orten. Kvinnorna väljer då i högre grad än männen 
att vidareutbilda sig teoretiskt.  

Männen väljer i högre grad att yrkesutbilda sig med språkstöd, då undervisning i det 
svenska språket kombineras med yrkeskurserna. Under läsåret har enbart män valt detta 
alternativ. Det kan bero på att de yrkesutbildningar som finns på skolan traditionellt anses 
som manliga yrken, men det kan också bero på att kvinnor med utländsk bakgrund inte 
väljer mer praktiska yrken då de avser att studera på högre nivå.  

Däremot är det enbart kvinnor som har valt att påbörja utbildningen till barnskötare som är 
en lärlingsutbildning som delvis anordnas i samarbete med Vuxenutbildningen i Skövde. 
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Här krävs dock att den sökande är klar med grundläggande svenska som andraspråk och 
grundläggande matematik.  

För att motverka segregation och utanförskap satsar skolan på att utbilda med språkstöd. 
Det innebär att fler med invandrarbakgrund kan utbilda sig och få in en fot på den svenska 
arbetsmarknaden. Samtidigt som den studerande får adekvat yrkesutbildning och praktik, 
ingår också studier i det svenska språket, med fokus på yrket. Det innebär ett snabbare 
inträde på arbetsmarknaden och att arbetsbristen inom olika bristyrken kan tillgodoses 
med denna viktiga arbetskraftsreserv. Då språkstöd enbart har erbjudits en kortare tid, går 
det ännu inte att se något resultat och kunskapen om denna grupps anställningsbarhet är 
okänd.   

Vuxenutbildningen i Tibro behöver även fortsättningsvis arbeta vidare med att vägleda 
elever utifrån behov och bristyrken och att så långt det är möjligt, se bakom och bortom 
könsrollsmönster och kulturella mönster som bygger på tradition snarare än faktiskt behov 
i samhället. Det finns i dag arbetsbrist inom många olika yrkesgrupper och det handlar till 
stor del om att göra vår arbetskraftsreserv uppmärksam på vart behovet är som störst och 
hur vägen dit kan se ut.  

Den andra delen handlar om könsrollsmönster, och våra fördomar och förväntningar om 
olika kulturella och sociala tillhörigheter. Dels behöver personalen agera professionellt 
utifrån Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund, gentemot elever men också 
gentemot kollegor. 

Valet av utbildningsväg ska ske med hjälp av professionell vägledning och skolans 
personal ska aktivt verka för att motverka alla former av begränsningar. Dock är det alltid 
den enskilda individens eget val och att tvinga människor att läsa kurser och ämnen, såväl 
teoretiska som praktiska som de själva inte har valt, är ingen framkomlig väg. Däremot 
måste skolan aktivt och kontinuerligt informera om och agera utifrån principen om 
jämställdhet, de mänskliga rättigheterna och människors lika värde. Det är 
grundvärderingar som ska genomsyra allt arbete inom Vuxenutbildningen i Tibro.  

Ovanstående analys omfattar inte i någon högre grad de fem elever som läser särskild 
utbildning för vuxna kallad SUV. SUV finns på tre olika nivåer: träningsskola, 
grundläggande och gymnasial särskola. På Vuxenutbildningen i Tibro kan de fem 
eleverna anses befinna sig på den första nivån kunskapsmässigt. Det innebär att arbete 
och samhällsliv utifrån aspekten att bli anställningsbar inte är relevant. Däremot tränas 
eleverna i att klara sig i samhället och att växa och utvecklas som människa. 

 

Förbättringsåtgärder 
Inom följande områden behöver ytterligare förbättringsåtgärder vidtas: 
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Studie-och yrkesvägledning 

Idag kan skolan inte erbjuda vägledning i tillräcklig omfattning och dokumentationen för att 
vägledning har skett, är inte heller tillräcklig. En förbättringsåtgärd är därför att kunna 
erbjuda vägledning till samtliga elever och här kommer digital studie- och yrkesvägledning 
in som en tänkt förbättringsåtgärd. Vägledning kan då ske på distans och fler kan 
omfattas och få ta del av tjänsten. Studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen 
genomför just nu en förstudie i hur digital vägledning kan ske och även vilka program och 
system som kan användas. Redan under detta verksamhetsår pågår pilotprojekt inom 
området.  

Individuella studieplaner 

De individuella studieplaner som finns idag, innehåller uppgifter om den enskildes 
planerade omfattning av studierna, eftersom samtliga pågående och lästa kurser finns 
med, i enlighet med Förordningen om Vuxenutbildning (2 kap. 16 §). 

De nuvarande studieplanerna är däremot inte tillräckligt framåtsyftande och omfattar inte 
frågan om varje elev har fått information om arbetslivets aktuella och förväntade 
kompetensbehov.  

Yrkesråd och branschråd 

Under verksamhetsåret har endast ett yrkesråd fungerat fullt ut, Yrkesrådet för Transport. 
Det beror på att det enbart är denna yrkesutbildning som har varit i funktion en längre tid, 
övriga är nystartade under verksamhetsåret. Arbete pågår för att formera yrkesråden inom 
övriga områden: Fordonsmekaniker, Elektriker, Barnskötare, Byggnads, Industri och 
Fastighetsskötare. 

Adekvat information och dokumentation från dessa Yrkesråd ska lämnas in och utgöra 
grund för analys under verksamhetsperioden för läsåret 18/19. Samtliga yrkesråd ska 
hållas varje läsår och mötesanteckningarna ska kommuniceras ut till samtliga kallade, till 
personal och till ledning. Inom samtliga yrkesråd skall det finnas politisk representation. 
Respektive yrkesutbildning ansvarar för att så sker.  

Branschråd finns för flertalet yrkesutbildningar och även här krävs deltagande från vår 
enhet. Respektive yrkesutbildning har som sitt ansvar att kontakta och delta i dessa råd 
och ta med sig relevant information från dessa möten vars tankar och förhållningssätt 
gentemot utbildning och anställningsbarhet ska vägleda fortsatta upplägg av 
yrkesutbildningar. 

Anställningsbarhet 

Det samma gäller för dokumentation kring anställningsbarhet som kommer att redovisas 
för respektive yrkesutbildning efter att de första utbildningarna genomförts till fullo.  
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Efter avslutad utbildning har varje yrkesinriktning som sitt ansvar att skicka ut enkäter till 
samtliga elever som har läst på respektive yrkesutbildning med frågor om nuvarande 
anställning. I denna enkät kommer också att ingå frågor om utbildningens relevans, 
kvalitet och aktualitet. Detta för att skolan ska kunna kvalitetssäkra utbildningarna utifrån 
elevernas upplevelse och utsago. 
 

Föreställningar om kön, social och kulturell bakgrund 

För att möta arbetslivets krav på kompetens har skolan satsat på att utbilda arbetskraft 
inom ett flertal bristyrken. För att dessutom ta tillvara på den arbetskraftsreserv som våra 
nyanlända utgör, har skolan kunnat erbjuda studier med språkstöd inom de flesta 
yrkesutbildningarna. Kvarstår gör svårigheten att få branschen att öppna upp för att 
anställa nyanlända personer. Här krävs åtgärder i form av kompetensutveckling. Dels 
inom de egna leden så att skolans personal har tillräcklig kunskap i frågan men också utåt 
mot branschen. En förbättringsåtgärd är att ha integration som en punkt vid yrkesråden, 
men även att varje handledare får genomgå kompetensutveckling i ämnet.  

Ta fram en handlingsplan för hur skolan aktivt ska verka för att motverka begränsningar 
av val som grundar sig på föreställningar om kön och på social och kulturell bakgrund. Hur 
eleverna väljer utifrån kön, social och kulturell bakgrund kommer att följas upp. Eftersom 
det är första året skolan har språkstöd, kommer detta första läsår utgöra grunden för 
arbetet framåt. 

 

Arbetsmarknadsenheten 
Bakgrund 

Arbetsmarknadsenheten i Tibro omfattar en rad arbetsmarknadsinsatser och har uppdrag 
från företrädesvis Arbetsförmedlingen men också från socialförvaltningen och 
gymnasieskolan, KAA. Verksamheten bedrivs på Näringslivets hus där handledare och 
arbetsledare finns samt på de caféer som Ame bedriver, Solrosen (som tyvärr brann ned i 
januari) och café på Fågelvik. Dessutom bedriver AME även Tibro Mini zoo.   

Arbetsmarknadsenhetens underlag för uppföljning period två är en första sammanställning 
av verksamheten. Samt ett underlag för att ta fram olika uppföljningsmetoder för de olika 
insatserna. Idag finns viss statistisk uppföljning men ingen kvalitativ uppföljning.    

Arbetsmarknadsenheten har en rad olika insatser för personer utanför arbetsmarknaden 
och som befinner sig inom etableringen.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsmarknadsenheten har påbörjat arbetet 
med kvalitetssäkring och uppföljning. Men att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential 
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vad gäller att utveckla och använda metoder för att följa upp arbetsmarknadsenhetens 
insatser. Både vad gäller dataunderlag för både statistisk och kvalitativ uppföljning  

Arbetsmarknadsenhetens insatser  

Arbetsmarknadsenheten har en rad insatser för målgruppen- personer som står utanför 
arbetsmarknaden eller som är nya i Sverige.   

Personer som anvisas till AME träffar en handläggare som vid ett första möte gör en 
kartläggning som resulterar en handlingsplan. Utifrån uppdraget från uppdragsgivare 
erbjuds insatser. Arbetsmarknadsenhetens handläggare har också en samordnande roll. 
Det vill säga de skall vara ett stöd till deltagaren i kontakten med olika myndigheter för att 
se till att olika insatser samordnas.   

 Syftet med insatserna är olika.   

 Arbetsmarknadsenheten erbjuder:   

* motiverande samtal- syfte att motivera deltagaren till studier eller arbete- att själv fatta 
beslut om hur man vil gå vidare för egen försörjning. Öka självkänsla och mod.  

* jobbsökaraktivitet- syfte- stöd i hur man söker arbete.   

* studiebesök- syfte att öka kunskapen om olika arbetsplatser och innebörden i olika 
yrken.  

* arbetsmarknadsanställningar, serviceassistent (insats extratjänst) SAS, OSA, 
utvecklingsanställning, instegsjobb, nystartsjobb. – syfte en anställning med extra stöd för 
att kunna utvecklas med mål en vanlig anställning internt inom kommunen alternativt 
externt.    

* Arbetsförmågeutredning- syfte att utröna en deltagares förmåga till arbete och 
eventuella begränsningar till arbete.   

* arbetsträning- syfte att påbörja arbete efter längre sjukskrivning eller annan orsak till 
frånvaro på arbetsmarknaden.   

* praktik med språkträning- syfte att genom deltagande på en arbetsplats öva det svenska 
språket, yrkesspråk etc. samt sociala sammanhang på svensk arbetsplats.   

* Praktik - syfte att pröva på arbete alternativt specifikt yrke, kan även vara prövotid för 
arbetsgivare och deltagare inför en eventuell anställning.  

* yrkesvägledning- syfte att få kunskap om olika yrken, vad de innebär och vad som krävs 
för att kunna jobba inom yrke.   
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* Samhällstjänst - syfte att verkställa straff om samhällstjänst.  

* feriepraktik för ungdomar - syfte att ungdomar ska få pröva på arbete inom kommunen- 
dels för framtida rekrytering också för få kunskap om hur en arbetsplats och en anställning 
fungerar.  

* Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar, KAA- Syfte att fånga upp ungdomar som inte 
fullföljt en gymnasieutbildning- motivera till fullföljda studier genom stöd och olika 
insatser.   

* ESF projekt- ”Ung Arena”. Syfte samma som ovan men åldersgrupp 15- 24 år.  

* social träning i arbete- syfte att öka tryggheten kring hur man ska agera och förhålla sig 
på en arbetsplats. Kan även vara en träning för deltagare med social fobi eller psykisk 
ohälsa.   

* utökad samhällsinformation -  syfte att ge ökad kunskap om hur det svenska samhället 
fungerar.  

* Körkortsteori - syfte att öka möjligheten att kunna ta körkort som ökar möjligheten till 
arbete.   

Arbetsmarknadsenheten har också egna arbetslag för vissa av ovan insatser.   Det finns 
fyra arbetslag-   

1. Caféverksamhet. – bedriver caféverksamhet på Fågelviksgymnasiet samt i 
kommunhuset för elever och företrädesvis kommunala möten etc.  - syfte att få social 
träning, få kunskap om café, kassaarbete, hygienkrav, bakning, försäljning, beställning 
etc.  

2. Mini Zoo- bedriver besöksverksamhet för både Tibrobor och externa besökare somo får 
möjlighet att träffa och umgås med smådjur.   

* Syfte att genom att lära sig att ta hand om och sköta djur- växa och få bättre självkänsla 
för att själv kunna ta ansvar för och fatta beslut om egna livsval. Även en plats för att 
pröva på att jobba med djur. Social träning möte och samspel med besökare etc.  

3.  Utearbetslag uppdelat i två arbetslag- utför arbete åt kommunen, näringsliv och 
föreningar såsom praktiskt arrangera evenemang till föreningar, näringsliv etc. Exempelvis 
vid tävlingar, UPP & Ner, orientering, MC, Bonnapulling, ljusvandring m.m. Arbetslaget 
underhåller, lägger i och tar upp bryggor, hopptorn till Örlenbadet. Vidare rensning av 
leder och spår vid Rankås, Ånaleden och prästberget. Renoverar och bygger lekplatser i 
kommunen. Deltaganar kör mat till förskolor och fikabeställningar inom kommunen. Vidare 
gräsklippning/riskörning/snöskottning åt pensionärer i kommunen. Arbetslaget har 
uppdrag som skolbussvärdar.  
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* Syfte- skyddad arbetsplats för åtgärdsanställda, social träning, utredning praktik, 

språkpraktik etc.   

4. Arbetsmarknadsenheten har avtal med folkuniversitetet om hantverksstegen  

Förväntat resultat  

Förväntat resultat är olika beroende på vilken insats därför behöver varje insats redovisas 
var för sig  

Resultat och analys.   

Idag sker uppföljning muntligt med respektive handläggare och deltagare.   

Från januari 2018 sker statistisk uppföljning och delvis kvalitetsuppföljning genom 
registrering av uppgifter i ärendehanteringssystemet Accorda   

I systemet registreras personuppgifter, vilken ersättning man hade när man blev inskriven 
och vilken ersättning man hade när man avslutade sin insats. Även från vilken myndighet 
man anvisats och vart man går vidare när man slutar sin insats på 
arbetsmarknadsenheten.  

Vilka insatser personerna har haft och deltagit i samt under vilken tid man deltagit. Vidare 
görs kartläggning och handlingsplan i systemet. Uppgifterna kan indelas per kön och 
åldersspann.  Dessa uppgifter kan skrivas ut och analyseras genom sammanställning av 
rapporter från och med 2018. I systemet sammanställs uppgifter för rapportering till 
Kolada, SKLS:s system för jämförelse mellan kommuner.   

 

 

 

Aktivitet 

Serviceassistenter/ 
Lönebidragsanställning 

68 

Kartläggning 1 
Arbetsprövning 7 
Jobbsökande aktivitet 3 
Kartläggning 1 
Praktik 7 
Övrigt 1 
Summa 88 
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Anvisade från 

Arbetsförmedlingen 86 

Försäkringskassan 2 

Socialtjänsten 2 

Individen sökt själv 1 

Summa 91 

 

Ungdomar 15-25 år, Aktivitet 

Arbetsprövning 3 

Jobbsökande aktiviteter 3 

Kartläggning 1 

Praktik 5 

Summa 12 

Anvisade från 

Arbetsförmedlingen 7 

Försäkringskassan 2 

Socialtjänsten 1 

Individen sökt själv 2 

Summa 12 

Förbättringsåtgärder   

Behov av utveckling av uppföljnings och kvalitetssäkring.   

Vad gäller kvalité på kartläggning och handlingsplaner behöver utföras återkommande 
dokumentationsgranskning.    

Enkäter behöver utformas för en kvalitativ bedömning av insatserna och för möjligheten 
för deltagarna att påverka innehåll och utformning.  

Rutin för avslutningssamtal.    
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Uppföljning genom fokusgrupper behöver arrangeras och schemaläggas.   

Kontakt med deltagare efter x antal månader från avslut behöver tas för att få en 
uppfattning om vad insatser har lett till i ett längre perspektiv.   

Rutin för att alltid använda sig av mallen syfte och mål med insatsen som skall delges 
eventuell arbetsplats och praktikplats och skall vara utgångsmaterial för uppföljning.  

Dokumentation av samtal och planeringar, ändringar av handlingsplan etc. Deltagaren 
äger sin kartläggning och handlingsplan.    

Dokumentation av arbetsmoment man lärt sig på praktik/ anställningsplats.   

Kvartalsvis uppföljningar med personal - statistik och redovisning av enkäter, 
fokusgrupper etc.   

Samverkansparter  

Arbetsmarknadsenheten har samverkan med Arbetsförmedlingen som har det statliga 
uppdraget att arbeta med personer som står utanför arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen anvisar deltagare i behov av olika insatser till verksamheten. 
Kommunen och Arbetsförmedlingen har en rad olika överenskommelser för att reglera 
samverkan. Regeringen har givit Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra samverkan 
med kommunerna vad gäller insatser för arbetssökande.  

Arbetsmarknadsenheten samverkar inom samordningsförbundet. Samverkan sker med 
medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården, övriga 
medlemskommuner, Hjo, Skövde, Karlsborg, Falköping, och Tidaholm kring personer i 
behov av rehabilitering. Arbetet bedrivs med resurser från samordningsförbundet.  

Socialtjänsten- samverkan kring personer som erhåller försörjningsstöd och behöver extra 
stöd för att komma i arbete eller studier.   

Näringslivet i Tibro och närliggande kommuner. Samverkan består i praktikplatser och 
rekrytering. Samverkan mellan praktiksamordnare inom Skaraborg.   

Hantverksakademin och andra utbildningsanordnare 
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