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Kommunens vision

Vi skapar miljöer som sticker ut!



Åtta av kommunens insatsområden

• 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.



Analysperiod 2 – Systematiskt 
kvalitetsarbete

Verksamhet Period 2
Förskola Utveckling och lärande - språkutveckling

Grundskola, 
förskoleklass och 
fritidshem

Främja närvaro (bevaka skolplikten)

Skolan och omvärlden (Sökande till 
gymnasiet)

Gymnasium,
gymnasie-
särskola
IM

Främja närvaro

Kompetens-
center

Vux: Utbildningsval – arbete och 
samhällsliv

AME: Innehåll och samverkan



Analys och förbättringsåtgärder

Långt ifrån fullföljda studier för alla elever. 

Vi har från 2014 till 2017 förbättra oss i öppna 
jämförelser grundskola

- 2014 plats 289

- 2017 plats 225



Förskola

Förskolan ska sträva efter att varje barn Småbarnsavdelni
ng

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

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

Mönster som uppträder när vi analyserar vilka mål som förskolan dokumenterar utifrån 
läroplanens olika språkmål:



Förskola
• 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.

• 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.

• Två tredjedelar av landets kommuner har ingen socioekonomisk modell för sin 
resursfördelning

• Det upplevs svårt att definiera vad som är resultat i förskolan. 

Skolinspektionens Förskolans kvalitet och måluppfyllelse,

Presentatör
Presentationsanteckningar
Två tredjedelar av landets kommuner har ingen socioekonomisk modell för sin resursfördelning. Hälften av dessa har inga planer på att införa någon sådan modell. Den tredjedel som har en socioekonomisk modell för resursfördelning följer sällan upp och analyserar vilka resultat tidigare fördelade resurser gett, vilket leder till att de inte kan se om förväntad effekt har uppnåtts. Det framgår också att det ofta saknas mål för vilka kvalitativa effekter kommunerna avser uppnå med riktade resurser. Kvalitetsarbetet kopplas inte ihop med fördelningen av riktade resurser. Detta leder till en otydlig styrning och uppföljning.Det upplevs svårt att definiera vad som är resultat i förskolan. Förskolans uppdrag är brett och går inte att avgränsa till kvantitativa mätetal. Det gör att huvudmän har problem med att fastställa vad de ska efterfråga i kvalitetsarbetet och därmed avgöra vilka uppföljningsmetoder de behöver använda. Förskolechefer upplever i sin tur att det blir en otydlig styrning kring vad fördelade medel förväntas åstadkomma.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. De hänvisar i intervjuerna ofta till att inga mätbara resultat finns och därför anses det vara svårt att följa upp såväl förskolans kvalitetsarbete som resursfördelningens effekter. Det är få som alls nämner läroplanens mål för förskolan. Undantag finns, där en kvalitativt inriktad uppföljning görs. En kommun beskriver till exempel att de följer ett urval av förskolor under ett år för att se hur fördelningsmodellen slår i praktiken. ”Detta hjälper oss att se hur pengarna gör skillnad”, säger en politiker. Flera politiker såväl som förvaltningstjänstemän berör frågan om att det ”inte finns något mätbart system” i förskolan, som det gör i skolan. Uppföljningen består vanligtvis i att mäta föräldrarnas nöjdhet med förskolan genom brukarenkäter, men i övrigt är det framförallt ren budgetmässig uppföljning som beskrivs. Det blir tydligt att både politiker och tjänstemän på kommunnivån, upplever en osäkerhet kring vad som är resultat och måluppfyllelse i förskolan, och hur man ska kunna ”mäta” det. Här finns en svårighet att hitta former för att utvärdera kvalitet och resultat i förskolan, eftersom dess uppdrag och mål skiljer sig från skolans resultatinriktning på elevers prestationer. En väg att gå för kommunerna och huvudmännen är därför att ta del av goda exempel från varandra i utvecklingen av kvalitetsuppföljningen. Här vill Skolinspektionen peka på att för att förskolan ska bli likvärdig och hålla en god kvalitet så är en viktig förutsättning att hela styrkedjan fungerar och att politiker och tjänstemän tar ansvar för kvalitetsarbetet och också är hemmastadda med skollagens krav för förskolan, såväl som med målen i läroplanen. Det systematiska kvalitetsarbetet handlar övergripande om att såväl förskolan som huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten och analysera resultaten i förhållande till de nationella målen för att sedan kunna planera och utveckla förskolan. Enligt styrdokumenten är det förskolans kvalitetsutveckling som ska utvärderas. Det kräver bland annat att förskolechefen planerar och analyserar vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för att utveckla verksamheten. Vidare krävs en kompetensförsörjningsplan som syftar till att säkerställa att förskolans personal har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget och bidra till att expandera barnens kunnande. Bristande uppföljning av resultatet och måluppfyllelsen påverkar även möjligheterna att styra resurser utifrån behoven i huvudmannens förskolor och försvårar även möjligheterna att prioritera mål för kommande uppföljningar. Granskningen visar att huvudmannens uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan i flera fall har fokus på olika kvalitetsaspekter som verksamhetens strukturella förutsättningar, förskolornas olika aktiviteter och arbetsprocesser samt vårdnadshavarnas upplevelser av främst servicekvaliteten. Skolinspektionen menar att dessa delar är väsentliga för att huvudmannen ska få en bild av förskolans kvalitet, men de behöver kompletteras för att ge ett fylligare underlag i arbetet med att utveckla kvaliteten och förbättra resultatet. På förskolenivå visar granskningen att det sker en muntlig bedömning av verksamhetens kvalitet utifrån barnens utveckling och lärande och vilka förändringar som förskolepersonalen kan se i barngruppen. Det innebär att varje barns progression i sin utveckling och sitt lärande inte används för att bedöma förskolans måluppfyllelse. I de dokumenterade uppföljningar som granskningen tagit del av är istället fokus på arbetsprocesser och på de aktiviteter som genomförts i förskolan. De flesta av dessa beskrivande uppföljningar används främst som underlag för förskolornas egna diskussioner. Det kan i sin tur leda till att huvudmannen inte får tillräckligt underlag att ta ställning till. Vare sig på förskolenivå eller på huvudmannanivå görs i de flesta fall genomarbetade analyser av förskolans måluppfyllelse och kvalitet. Förskolechefen behöver ha en ständig dialog med huvudmannen om förutsättningarna och de utvecklingsbehov som framkommit i kvalitetsarbetet.



Förskola
Det som kännetecknar förskolor som lyckas bra är:

• Där det pågår läroplansstyrt arbete inom många olika områden
• 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.  

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



Förskola - 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. Denna process genomförs i samband med implementering 
av ny läroplan i förskolan.

- 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)



Frånvaro grundskola

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

Förskoleklass är ej obligatorisk innevarande läsår

Ingen data från Häggetorp

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%



Frånvaro
Kommentarer F-5
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. 

Kommentarer 6-9
Frånvaron mellan jul och påsk berodde för 22 stycken
berodde på tillfälliga orsaker.

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.



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, 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 %



sökande till gymnasium yrkesprogram
Ort/Utbildning 2018 sökande

Behöriga Obehöriga

Tidaholm El- och energi pr 1

Tidaholm Fordon-och transport pr 1

Mariestad Bygg-anläggnings pr. 1

Skara Handels-och administrations pr. 2

Skövde Bygg-anläggnings pr. 3 2

Skövde Barn-fritids pr. 1 4

Skövde El- och energi pr. 2 2

Skövde Fordon-och transport pr 3 4

Skövde Hantverks pr. 3 3

Skövde VVS-och fastighets pr. 5 1

Skövde Handels-och administrations pr. 1 2

Skövde Vård och omsorgs pr. 5 7

Skövde Industritekniska pr. 13 3

Skövde Restaurang- och livsmedels pr. 1

Skövde Gysärsk. Hotell, restaurang, bageri 1

Sävsjö Vård och omsorgs pr 1

Sötåsen Naturbruks pr. 2 1

Tomelilla Naturbruks pr. 1

Uddetorp Naturbruks pr. 1 1



Gymnasieelever på högskoleförberedande program, 
andel %



sökande till gymnasium –
högskoleförberedande program

Ort/Utbildning 2018 sökande

Behöriga Obehöriga

Tidaholm Naturvetenskap pr.. 1

Mariestad Ekonomi pr. 2

Falköping  Naturvetenskap pr. 1

Lysekil Naturvetenskap pr. 1

Partille Samhälls pr. 1

Skara Estetiska pr. 1

Skövde Estetiska pr. 2

Skövde Ekonomi pr. 5 4

Skövde Naturvetenskap pr. 9 5

Skövde Samhälls pr. 13

Skövde Teknik pr 8 1

Värnamo Ekonomi pr. 1



Behöriga obehöriga

Högskoleförberedande 42 13

Yrkesprogram 45 32

gymnasiesärskola 1

Sökande till gymnasiet fördelat på typ av 
program och på behöriga och obehöriga



Skolfrånvaro gymnasieskolans 
nationella program (%)

Frånvarototalt 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 inriktningar (%)

Frånvaro
Totalt

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 (%)

Frånvaro Anmäld 
frånvaro

Oanmäld 
frånvaro

ES2
14.1 13.6 0.5

ES3
2.7 2.4 0.3

SN3
2.9 2.9 -

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



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 



Vägledning och individuell 
studieplan

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.

Det första delmålet har därmed till största del uppnåtts. 



Yrkesråd Vuxenutbildningen 17/18

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



Anställning efter fullgjord 
godstransportutbildning

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%

Schematisk bild över elevernas anställning efter fullgjord 
godstransportutbildning. December 2017 i antal och %. 



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

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:
*ingår ej i beräknat totalt antal



Förbättringsåtgärder
Studie- och yrkesvägledning

Individuella studieplaner

Yrkesråd och branschråd

Anställningsbarhet

Föreställningar om kön, social och kulturell bakgrund  

Presentatör
Presentationsanteckningar
udiFörbättringsåtgärder�Inom följande områden behöver ytterligare förbättringsåtgärder vidtas: Studie-och yrkesvägledningIdag 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 studieplanerDe 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 branschrådUnder 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.AnställningsbarhetDet samma gäller för dokumentation kring anställningsbarhet som kommer att redovisas för respektive yrkesutbildning efter att de första utbildningarna genomförts till fullo. 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 bakgrundFör 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

Innehåll och samverkan



Serviceassistenter/ 
Lönebidragsanställning

68

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

Aktivitet 



Arbetsförmedlingen 86

Försäkringskassan 2

Socialtjänsten 2

Individen sökt själv 1

Summa 91

Anvisade från



Arbetsprövning 3

Jobbsökande aktiviteter 3

Kartläggning 1

Praktik 5

Summa 12

Ungdomar 15-25 år
Aktivitet



Arbetsförmedlingen 7

Försäkringskassan 2

Socialtjänsten 1

Individen sökt själv 2

Summa 12

Ungdomar 15-25 år
Anvisade från



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.

Uppföljning genom fokusgrupper behöver arrangeras och 
schemaläggas.



Förbättringsåtgärder
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.



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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