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Kommunens vision

Vi skapar miljöer som sticker ut!



Åtta av kommunens insatsområden

• 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.



Analysperiod 2 – Systematiskt 
kvalitetsarbete

Verksamhet Period 2
Förskola Utveckling och lärande - språkutveckling

Grundskola, 
förskoleklass och 
fritidshem

Främja närvaro (bevaka skolplikten)

Skolan och omvärlden (antagning till 
gymnasiet)

Gymnasium,
IM

Främja närvaro

Kompetens-
center

Vux: Utbildningsval – arbete och 
samhällsliv

AME: Innehåll och samverkan



Resultatförändring över tid



Frånvaro grundskola

Antal elever med en frånvaro överstigande 20% under perioden jul-påsk.

Förskoleklass är obligatorisk innevarande läsår

Samtliga enheter rapporterar frånvaro i digitala system från och med föregående läsår, 
vilket underlättar uppföljning, analys och åtgärder. 

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



Frånvaro - förbättring

• Göra en ny mätning av frånvaro snarast. Utifrån det som framkommer i analys tas beslut 
om lämpliga åtgärder. 

• Frånvaro-trappan- gjordes i F-9  och för gymnasiet. Planerna är framtagna 
tillsammans med socialförvaltningen. Dessa är endast delvis implementerade. 
Vi vet inte så mycket om hur det vardagliga arbetet med att främja närvaro 
ser ut.  

• Utveckla användningen av system

• Utveckla mått på frånvaro

• Utveckla mått på process



Åtgärd 1

Händelse

Åtgärd

Åtgärdande insatser vid ogiltig skolfrånvaro, Grundskolor F-5 i Tibro

Varnings-
signaler*

Första 
frånvarotillfället/

dagen

Ansvarig

Fortsatt 
frånvaro trots 

åtgärder

Observation

Arbetslag 

personal inom alla 
verksamheter

Elevhälsa

Vårdnadshavare

Samtal med 
vårdnadshavare

*Varningssignaler

Trött Magont

Ospecificerat obehag ”Spelar pajas”

Uttråkad ”Småstörig”

Huvudvärk

Klassföreståndare

Vårdnadshavare

Åtgärd 2 Åtgärd 3 Åtgärd 4 Åtgärd 5

Efter fjärde 
frånvarotillfället/ 

dagen

Efter ytterligare 
tre 

frånvarotillfällen/ 
dagar

Uppföljning av EK

Inbokat möte vid 
EK

Klassföreståndare 

Rektor och 
berörd ur EHT 

informeras  

EK 

Uppföljning 
bokas

EHT informeras, 

Klassföreståndare

Rektor

Vårdnadshavare

/skolsköterska

Uppföljningssamtal

Rektor 

med elev, vårdnadshavare, 
klassföreståndare 

skolsköterska, rektor , 
fritidspersonal

Klassföreståndare

Rektor

Vårdnadshavare

Kurator/skolsköterska

Vbh Fältassistent

EK

Anmälan till

socialtjänstens 
Barn och 
Ungdom

Rektor

En termin

Obs! Anmäld frånvaro (pga
sjukdom) som överstiger    20% 
på 4 veckor skall 
uppmärksammas  av 
klassföreståndare. Rådgör 
med EHT.

Klassföreståndare 

skolsköterska

Vårdnadshavare

Klassföreståndare 
kontaktar 

Skolsköterska som 

kallar elev 
samtal

Vårdnadshavare  
kontaktas ,  EK,EHT 

informeras



Första 
frånvarotillfället/ 

dagen

Samtal med vårdnadshavare
skall ske efter första, andra 
och  tredje frånvarotillfället/ 

dagen.

Klassföreståndare ringer  
vårdnadshavare för att   
samtala om orsaken till 

frånvaron. 

Önskar/efterfrågar föräldrar 
något stöd? 

Föreslå ev kontakt med  
skolsköterska  

Åtgärd

Alternativ/ 
möjligheter, 
ev. stöd

Efter fjärde
frånvarotillfället/ 

dagen

Klassföreståndare 
kontaktar snabbt 

skolsköterska, så att de 
kan kalla till samtal. 

Samtalet innebär en 
”skolsocial kartläggning” 

med syfte att hitta 
orsaken/ orsakerna till 

frånvaron, samt att 
motivera elev till 

skolgång.

Beroende på orsak 
erbjuder skolsköterska 

alternativt stöd med 
målet att frånvaron ska 

upphöra. 

Skolsköterska  
återkopplar till 

klassföreståndare om 
eventuella önskemål, 
alternativt stöd etc. 

Klassföreståndare 
fortsätter att kontakta 

vårdnadshavare vid 
ytterligare frånvaro!

Fortsatt kontakt med 
kurator/skolsköterska

Efter ytterligare tre 
frånvarotillfällen/ dagar

Klassföreståndare 
kontaktar skolsköterska 

Rektor 

Rektor kallar  
vårdnadshavare och berörd 

personal till EK

En dagsläges rapport görs , 
utvärdering  av de ev 
åtgärder som gjorts efter 
vad som  framkommit i 
kartläggningen . Ev 
ytterligare åtgärder vidtas 
ny information tas in från 
alla inblandade.

Vårdnashavare informeras 
om kommande steg med 
uppföljning. Ytterst 
informeras om skyldighet 
att koppla in socialtjänstt 
via en ansökan från 
familjen eller en 
orosanmälan från skolan 

Kontakt med kurator, 
skolsköterska,Rektor 

Vårdnadshavare 

Fortsatt frånvaro

Inbokat 
uppföljningssamtal

. 

Sammansättningen av 
deltagare på mötet skall 

behovsprövas, men 
förslag är 

klassföreståndare, rektor, 
kurator och 

skolsköterska. 

Syftet med mötet är att 
följa upp de åtgärder som 

genomförts och att 
utröna varför frånvaron 

fortsätter, men 
framförallt att se framåt 

och se - hur använda 
styrkorna?

Åtgärder vidtas efter 
diskussioner med 

familjen.

Samma erbjudande som 
tidigare.

Fortsatt frånvaro trots 
åtgärder

Klassföreståndare, 
skolsköterska och rektor. 

kallar vårdnadshavare till 
samtal. 
tillsammans med familjen 
görs en kartläggning
med fokus på både 
skolfrågor och sociala 
frågor. 
Ställa frågan ”Vad 
fungerar?” och se hur 
man kan utnyttja styrkor 
hos eleven och 
nätverket.  
Önskar/efterfrågar 
familjen stöd? 
Om familjen önskar 
ansöka om bistånd via 
socialtjänsten, 

Om en ansökan inte är 
aktuellt, men oron 

kvarstår gör rektor en 
anmälan till 

socialtjänstens 
lokalkontor.

Rektor samordnar ett ev 
konsultationsmöte med 

berörd personal på 
skolan,, för att diskutera 

hur man går vidare. 

Kontakt med 
socialtjänst



Skolan kontaktar vårdnadshavare

skolsköterska kallar 
Vårdnadshavare och elev till samtal

Ek Rektor kallar till möte 

Uppföljningssamtal

Första 
frånvarotillfället/dagen

Efter 
fjärdefrånvarotillfäll

et/ dagen

Efter ytterligare tre 
frånvarotillfällen/ 

dagar

Fortsatt frånvaro

Fortsatt 
frånvaro trots 

åtgärder

EK
Anmälan till 

socialtjänsten

Åtgärdande insatser vid ogiltig skolfrånvaro, Grundskolor F-5 i Tibro



Åtgärd 1

Händelse

Åtgärd

Åtgärdande insatser vid ogiltig skolfrånvaro, Nyboskolan

Varnings-
signaler*

Första 
frånvarotillfället/

dagen

Ansvarig

Fortsatt 
frånvaro trots 

åtgärder

Observation

Lärare

Fritidsledare

Elevhälsa

Övrig personal

Vårdnadshavare

Samtal med 
vårdnadshavare

*Varningssignaler

Trött Magont

Ospecificerat obehag ”Spelar pajas”

Uttråkad ”Småstörig”

Huvudvärk

Klassföreståndare

Vårdnadshavare

Åtgärd 2 Åtgärd 3 Åtgärd 4 Åtgärd 5

Efter fjärde 
frånvarotillfället/ 

dagen

Efter ytterligare 
tre 

frånvarotillfällen/ 
dagar

Uppföljning av EK

Inbokat möte vid 
EK

Klassföreståndare 

Rektor och 
berörd ur EHT 

informeras  

EK 

Uppföljning 
bokas

EHT informeras, 
kontakt med BUP vid 

behov

Klassföreståndare

Rektor

Vårdnadshavare

Kurator/skolsköterska

Uppföljningssamtal

Rektor 

med elev, vårdnadshavare, 
klassföreståndare 

kurator/skolsköterska, 
rektor och ev. fältassistent

Klassföreståndare

Rektor

Vårdnadshavare

Kurator/skolsköterska

Vbh Fältassistent

Fältassistent; 
samtal med elev 

och 

vårdnadshavare
socialtjänstens 

Barn och 
Ungdom

Vårdnadshavare

Fältsassistent

En termin

Obs! Anmäld frånvaro (pga 
sjukdom) som överstiger    20% 
på 4 veckor skall 
uppmärksammas  av 
klassföreståndare. Rådgör 
med EHT.

Klassföreståndare 

Kurator 
/skolsköterska

Vårdnadshavare

Klassföreståndare 
kontaktar kurator/ 
Skolsköterska som 

kallar elev till 
kartläggning

Vårdnadshavare 
informeras, EHT 

informeras, kontakt 
med BUP vid behov



Första 
frånvarotillfället/ 

dagen

Samtal med vårdnadshavare
skall ske efter första, andra 
och  tredje frånvarotillfället/ 

dagen.

Klassföreståndare ringer i 
första hand vårdnadshavare 

för att informera om 
frånvaron. Det är dock 
viktigt att kolla av med 

vårdnadshavarna om de vet 
orsaken till frånvaron. 

Informera elev om att 
samtal kommer att ringas, 

alt. har ringts. Undersök 
orsaker.

Önskar/efterfrågar elev eller 
föräldrar något stöd? 

I vissa fall: Om eleven är 
frånvarande i flera 
dagar/veckor och 

klassföreståndare inte får 
kontakt med 

vårdnadshavare trots 
upprepade försök, 

kontaktas EHT. Anmälan till 
socialtjänsten skall 

övervägas. 

Föreslå ev kontakt med 
kurator, skolsköterska  

Åtgärd

Alternativ/ 
möjligheter, 
ev. stöd

Efter fjärde
frånvarotillfället/ 

dagen

Klassföreståndare 
kontaktar snabbt 

kurator/skolsköterska, så 
att de kan kalla elev till 

samtal. 

Samtalet innebär en 
”skolsocial kartläggning” 

med syfte att hitta 
orsaken/ orsakerna till 

frånvaron, samt att 
motivera elev till 

skolgång.

Beroende på orsak 
erbjuder kuratorn 

/skolsköterska alternativt 
stöd med målet att 

frånvaron ska upphöra. 

Kuratorn/skolsköterska 
informerar 

vårdnadshavare, samt 
återkopplar till 

klassföreståndare om 
eventuella önskemål, 
alternativt stöd etc. 

Klassföreståndare 
fortsätter att kontakta 

vårdnadshavare vid 
ytterligare frånvaro!

Fortsatt kontakt med 
kurator/skolsköterska

Efter ytterligare tre 
frånvarotillfällen/ dagar

Klassföreståndare 
kontaktar 

kurator/skolsköterska 
Rektor 

Rektor kallar elev, 
vårdnadshavare och berörd 

personal till EK

En dagsläges rapport görs , 
utvärdering  av de ev 
åtgärder som gjorts efter 
vad som  framkommit i 
kartläggningen . Ev 
ytterligare åtgärder vidtas 
ny information tas in från 
alla inblandade. 
Vårdnashavare o elev 
informeras om kommande 
steg med uppföljning och 
vidare kontakt med fältass 
om läget kräver det. 
Ytterst informaersas om 
skyldighet att koppla in 
socialtjänstt via en ansökan 
från familjen eller en 
orosanmälan från skolan 

Kontakt med kurator, 
skolsköterska,Rektor 

Vårdnadshavare 

Fortsatt frånvaro

Inbokat 
uppföljningssamtal

. 

Sammansättningen av 
deltagare på mötet skall 

behovsprövas, men 
förslag är 

klassföreståndare, rektor, 
kurator och ev 

fältassistent.vid behov 

Syftet med mötet är att 
följa upp de åtgärder som 

genomförts och att 
utröna varför frånvaron 

fortsätter, men 
framförallt att se framåt 

och se - hur använda 
styrkorna?

Åtgärder vidtas efter 
diskussioner med 

familjen.

Samma erbjudande som 
tidigare.

Fortsatt frånvaro trots 
åtgärder

Kontaktlärare kontaktar 
kurator och rektor. 

Fältassistent kallar elev 
och vårdnadshavare till 
samtal. 
Fältassistent gör 
tillsammans med familjen 
en kartläggning med 
fokus på både skolfrågor 
och sociala frågor. 
Ställa frågan ”Vad 
fungerar?” och se hur 
man kan utnyttja styrkor 
hos eleven och 
nätverket.  
Önskar/efterfrågar 
familjen stöd? 
Om familjen önskar 
ansöka om bistånd via 
socialtjänsten, 

Om en ansökan inte är 
aktuellt, men oron 

kvarstår gör rektor en 
anmälan till 

socialtjänstens 
lokalkontor.

Rektor samordnar ett ev 
konsultationsmöte med 

berörd personal på 
skolan, samt ev 

fältassistent, för att 
diskutera hur man går 

vidare. 

Kontakt med 
socialtjänst



Skolan kontaktar vårdnadshavare

Kurator/skolsköterska kallar 
elev till en kartläggning

Ek Rektor kallar till möte 

Uppföljningssamtal

Första 
frånvarotillfället/dagen

Efter 
fjärdefrånvarotillfäll

et/ dagen

Efter ytterligare tre 
frånvarotillfällen/ 

dagar

Fortsatt frånvaro

Fortsatt 
frånvaro trots 

åtgärder

Fältassistent; 
samtal med 

elev vårdnads-
havare

Åtgärdande insatser vid ogiltig skolfrånvaro, Nyboskolan



Tibros gymnasieelever fördelade 
på typ av program jämfört med 
nationell bild av elever på olika 

typer av gymnasieprogram



Gymnasieelever på yrkesprogram, andel %



Gymnasieelever på högskoleförberedande program, 
andel %



Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM, andel 
%



Gymnasievalet 
2019/2020

Hur gick det för  eleverna från Nyboskolan?



Fördelning procentuellt mellan
Yrkesprogram vs 

Högskoleförberedande, exkl
introduktionsprogram



Nyboskolans
elever

fördelade
sig 

på följande
sätt

Antagning 2019 



Totalfördelning

102 av 110 elever 
placerade sig i på ett 
Nationellt program ( 92,7%)

8 av 110 elever placerade 
sig på IM-program (7.3%)







Skolfrånvaro Introduktionsprogrammens 
olika inriktningar (%) tidsperiod 
190826-190927

Frånvaro
Totalt (%)

IM IMD 37

IM SPRA 16

IM SPRAB 20

IM 2IN 8

IM 2FT 11



Frånvaro - förbättring

• Frånvaro-trappan- gjordes i F-9  och för gymnasiet. Planerna är framtagna 
tillsammans med socialförvaltningen. Dessa är endast delvis implementerade. 
Vi vet inte så mycket om hur det vardagliga arbetet med att främja närvaro ser ut   

• Utveckla användningen av system

• Utveckla mått på frånvaro

• Utveckla mått på process



Åtgärd 1

Händelse

Åtgärd

Åtgärdande insatser vid ogiltig skolfrånvaro, Fågelviksgymnasiet

Varnings-
signaler

Första 
frånvarodagarna

Ansvarig

Fortsatt frånvaro 
trots åtgärder

Lärare

Elevhälsa

Övrig personal

Vårdnadshavare

Samtal med elev 

Klassföreståndare

Åtgärd 2 Åtgärd 3 Åtgärd 4 Åtgärd 5

Efter fjärde  
sammanhängande 

frånvarodagen 
eller upprepad 

ströfrånvaro

Efter ytterligare 
frånvarotillfällen/ 

dagar

Fortsatt frånvaro

Rektor och berörd 
ur elevhälsan 

informeras

Kallelse till EK  

Uppföljning bokas

Klassföreståndare

Rektor

Elevhälsa

Vårdnadshavare

Uppföljningssamtal

Rektor kallar elev, 
vårdnadshavare, 

klassföreståndare, 
elevhälsa

Rektor

Elevhälsa

Klassföreståndare

Vårdnadshavare

Samtal 

Rektor kallar      
elev och 

vårdnadshavare

Rektor

Vårdnadshavare

Ev. andra myndigheter

Klassföreståndare 

Elevhälsa

Vårdnadshavare

Elev kallas till 
samtal

vårdnadshavare/ 
elevhälsa 

informeras

Observation



1. Första frånvaro 
dagen

Samtal med elev skall 
ske för att utreda 
orsak till frånvaron.

Vid behov kontakta 
vårdnadshavare

Åtgärd

Alternativ/ 
möjligheter, ev. 
stöd

2. Efter fjärde samman-
hängande frånvarodagen

eller upprepad
ströfrånvaro

Klassföreståndaren 
kontaktar elevhälsan, 
via befintlig 
ärendeblankett, så att 
de kan kalla eleven till 
samtal. Även 
vårdnadshavare 
informeras om 
frånvaron. För myndig 
elev krävs samtycke.

Samtalet syftar till att 
hitta orsaken/ 
orsakerna till från-
varon och motivera 
eleven till skolgång.

Beroende på orsak 
erbjuds ytterligare 
insatser med målet 
att frånvaron ska 
upphöra. 

Elevhälsan informerar 
vårdnadshavare, samt 
återkopplar till 
klassföreståndare om 
eventuella önskemål, 
alternativt stöd etc. 

Klassföreståndaren 
fortsätter att 
kontakta 
vårdnadshavare vid 
ytterligare frånvaro.

Fortsatt kontakt med 
elevhälsa, SYV

3. Efter ytterligare 
frånvarotillfällen/ 

dagar

Klassföreståndare 
kontaktar elevhälsan 
och rektor. 

Rektor kallar elev, 
vårdnadshavare och 
berörd personal till 
EK.

En dagslägesrapport 
görs samt en 
utvärdering  av de ev. 
åtgärder som gjorts 
efter vad som  fram-
kommit i tidigare 
samtal, t ex närvaro-
rapport. Ev. 
ytterligare åtgärder 
vidtas. Ny information 
inhämtas från alla 
inblandade. 

Vårdnadshavare och 
elev informeras om 
kommande steg med 
uppföljning och 
vidare kontakt med 
berörda om läget 
kräver det. 

Boka 
uppföljningssamtal.

Kontakt med rektor, 
elevhälsa, SYV, 

vårdnadshavare 

4. Fortsatt frånvaro

Inbokat 
uppföljningssamtal 
där rektor kallar.

Sammansättningen 
av deltagare på 
mötet behovsprövas. 

Syftet med mötet är 
att följa upp de 
åtgärder som 
genomförts samt att 
utröna varför 
frånvaron fortsätter. 
Men framförallt 
syftar det till att se 
framåt och utröna 
vilka möjligheter 
eleven har för 
fortsatta studier.

Åtgärder vidtas efter 
samtal med familjen, 
om eleven är 
omyndig.

Samma erbjudande 
som tidigare

5. Fortsatt frånvaro 
trots åtgärder

Rektor kallar elev 
och vårdnadshavare 
och ev. berörd 
skolpersonal eller 
andra myndigheter 
till samtal.

Syftet är att utreda 
möjligheter för 
fortsatta studier eller 
annan form av 
sysselsättning/ 
yrkesverksamhet.

Rektor samordnar 
vid behov ett 
konsultationsmöte 
med berörd personal 
på skolan, samt ev. 
andra myndigheter  
för att diskutera hur 
man går vidare 
utifrån fattade 
beslut.

Kontakt med 
andra myndigheter



Elevhälsan kallar elev 
till samtal

Rektor kallar till EK 

Uppföljningssamtal

Första 
frånvarodagarna

Efter fjärde samman-
hängande frånvarodagen 

eller upprepad ströfrånvaro

Efter ytterligare 
frånvarotillfällen/dagar

Fortsatt frånvaro

Fortsatt frånvaro 
trots åtgärder Samtal med elev 

vårdnadshavare

Åtgärdande insatser vid ogiltig skolfrånvaro, Fågelviksgymnasiet

Samtal med elev
Vid behov kontaktas vårdnadshavare



Kompetenscenter

Vuxenutbildningen
Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

Arbetsmarknadsenheten
Innehåll och samverkan



Vuxenutbildningen

Utbildningsval – arbete 
och samhällsliv 



Gymnasieskolan - IM
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

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. 



Gymnasiesärskolan
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
Det finns behov av att varje elevs individuella studieplan blir 
ett dokument som används på ett mer tillfredsställande sätt. 

Det ska ge eleven ett större inflytande över sin studietid.

En tillgänglig vägledning genom olika tekniska lösningar som 
chatt och möjlighet att ställa frågor via messenger.

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.

Arbetet med att utveckla verksamheten med särskild 
utbildning för vuxna (SUV) pågår.  



Arbetsmarknadsenheten

Innehåll och samverkan



Arbetsmarknadsenheten
Tibro Kompetenscenter samverkar med 
Arbetsförmedlingen i projektet ”Bron till arbete”. 

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.



Arbetsmarknadsenheten
Utifrån de lärdomar som dragits i uppstarten i projektet ovan 
har Arbetsmarknadsenheten inlett ett arbete med att skapa 
tydligare handlingsplaner för varje deltagare.

I arbetet är det viktigt att även samverka med 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 vi 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. 



Förbättringsåtgärder
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 valmöjligheterIndividuella studieplaner

För att kunna genomföra detta behöver vi utveckla 
samarbetet mellan lärare, studie- och yrkesvägledare 
och handledare på Arbetsmarknadsenheten.



Feriepraktik
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% 

 



Vårt reviderade kvalitetssystem: 
- En rörelse från kvalitetssäkring till tillitsbaserad 

kvalitetsutveckling
- huvudmannen fortsatt följer upp alla verksamheternas 

nationella uppdrag.
- skolorganisationen och praktikgemenskapen samt att 

dessa stödjer varandra.



Skollagen kapitel 1 §5
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom 
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.



Tack!
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