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1 Inledning 
 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att ge alla barn och elever möjlighet att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja barns och elevers 
utveckling och lärande samt även främja lusten till ett livslångt lärande. Vi ska förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Barn och elever ska till det yttersta 
stödjas och stimuleras i den egna utvecklingen och skolan ska sträva efter att uppväga 
skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. I 
samarbete med hemmen ska skolan även främja barns och elevers allsidiga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. ”Barnets 
bästa” är utgångspunkten för all verksamhet inom förskolan och skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för att följa upp säkerställa 
arbetsmarknadsenhetens kvalitet. 

Barn & Utbildning erbjuder omsorg och lärande för barn, ungdomar och vuxna 
- sammantaget ungefär 2 500 barn, elever och deltagare - genom: 

Förskola  
Förskola med integrerad allmän förskola och pedagogisk omsorg, 

Grundskola  
Förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola. 

Gymnasieskola  
Gymnasium och introduktionsprogram 
 
Särskola 
grundsärskola och gymnasiesärskola 

Kompetenscentrum (Vuxenutbildningen och Arbetsmarkn adsenheten)  
Särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildning som inkluderar grundläggande 
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning samt SFI. 

För samtliga verksamheter förutom arbetsmarknadsenheten finns statliga och kommunala 
styrdokument som reglerar verksamheten i form av skollag, grund- och 
gymnasieförordning, läroplaner, kurs- och timplaner samt kommunala mål- och 
budgetdokument. 
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Disposition rapport 

Rapporten inleds med en nyckeltalsrapport vidare redogörs för uppföljning av Barn- och 
utbildningsnämndens mål. Därefter följer en fördjupad redovisning av våra olika 
verksamhetsområden. Rapporten avslutas med en sammanfattande analys. 

2 Nyckeltal 
Nedan redovisade nyckeltal är hämtade ur Kolada. De nyckeltal som är färgkodade visar 
om vi tillhör de 25% bästa kommunerna (grönt), de 50% i mitten (gult) och 25% som har 
lägst resultat (rött).  

Bakgrundsnyckeltal 

 

  2014 2015 2016 2017 

 Elever i kommunal grundskola belägen i kommunen åk. 1-9, antal 1 025 1 111 1 140 1 139 

 Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 5,3 5,2 5,3 4,9 
 Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, antal 12 12,2 11,7 10,9 
 Invånare 0-5 år, antal 701 715 708 720 
 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, 
kommunala skolor, andel (%)   71,4 67,6 74,5 
 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) 90,1 85,6 88,5 91,5 

 Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare     8,4 8,8 

 

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för kommunen framöver, samtidigt är det viktigt att 
framhålla att vi ligger bland de 25 procent bästa kommunerna när det gäller lärare med 
pedagogisk högskolexamen och även antal barn per årsarbetande förskollärare.  

När det gäller antalet barn per årsarbetare i förskolan och antalet elever per årsarbetande 
lärare i grundskolan ligger vi i det nationella mittfältet.  

Ekonomiska nyckeltal 

  2014 2015 2016 2017 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl öppen förskola, miljoner kronor   1 1 6 
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner kronor   -3 -3 -3 
 Nettokostnadsavvikelse grundskola, miljoner kronor -7 -8 -11 -10 
 Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, miljoner kronor 3 0 4 11 

 

De ekonomiska nyckeltalen måste läsas utifrån statistiskt förväntat kostnad i relation till 
bokslut för våra olika verksamheter och inte utifrån den budget som är lagd (de kostnader 
och intäkter som respektive verksamhet har använt under det gångna året). Ett högt 
kostnadsläge kan tolkas som höga ambitioner alternativt låg effektivitet. Ett lågt 
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kostnadsläge kan tolkas som låga ambitioner alternativt hög effektivitet. Förskolans 
nettokostnadsavvikelse har ökat över tid. Skillnaden mellan 2016 och 2017 är betydande. 
Några förklaringar till ökat kostnadsläge för förskolan är fler avdelningar/mindre 
barngrupper. Ny förskola, vilket innebär högre kapitalkostnad. En utökning från tre till fyra 
förskolechefer. Funktionen barnomsorgshandläggare är flyttad från central 
förvaltningskostnad till förskolans budgetområde. Att grundskolan och fritidshemmen över 
tid varit ekonomiskt effektiva alternativt att vi har haft relativt låg ambition med dessa 
verksamheter är tydligt. Att gymnasieskolans kostnader har varit ökande under perioden 
och under nedläggningstiden av de nationella programmen på Fågelviksgymnasiet är 
naturligt men ändå kostsamt för kommunen. 

Nyckeltal förskola 

  2014 2015 2016 2017 

 Nöjd Medborgar-Index - Förskolan - 61 - 68 

 

Medborgarna är nöjda med kvaliteten i förskolan vilket också bekräftas av kommunens 
egna mätningar, se vidare avsnittet med uppföljning av nämndens mål. 

 

Nyckeltal grundskola 

  2014 2015 2016 2017 2018 
 Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking (låga 
värden visar goda resultat) 289 268 226 216   
 Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel 
(%)     89,3     
 Elever i åk 5: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 
jag förstår, positiva svar, andel (%)     97,5     
 Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 
mer, positiva svar, andel (%)     80,2     
 Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, 
positiva svar, andel (%)     65,6     
 Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)     69,8     
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)     85,4     
 Elever i åk 9: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 
jag förstår, positiva svar, andel (%)     75,0     
 Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, 
andel (%)     55,2     
            
 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) 56 78 73 69   
 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 81 77 77 70   
            
 Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) 85,7 92,6 89,1 86,0   
 Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, kommunala skolor, andel 
(%) 86,6 95,0 90,6 94,0   
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 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala 
skolor,  andel (%) 60,0 64,7 71,6 63,0 75,4 
 Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen, kommunala skolor,  andel (%) 63,1 68,1 75,9 64,7 78 
 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  
andel (%) 66,9 75,0 81,9 75,6 83,9 
 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)   206,7 219,6 226,2 228,5 
 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)   200,3 206,9 202,3 217,4 
 Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat 
värde kommunala skolor, meritvärdespoäng   -16,1 -13 -8,3   

 

 

Totalbilden över tid är att grundskolans kvalitet utvecklas positivt vilket vi kan se på 
rankningen i öppna jämförelser grundskola där vi har förbättrat vårt resultat fyra år i rad. 
Samtidigt är vi långt ifrån fullföljda studier för alla elever, vilket är ett av nämndens 
prioriterade mål. Statistik för årskurs 9 läsåret 2017/2018 visar att Tibro kommuns 
grundskola levererar resultat som i flera fall är jämförbara med snittet i riket. 

 

Nyckeltal gymnasium 

  2014 2015 2016 2017 
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt 13,8 13,5 13,8 13,9 
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 79 61,3 73 61,2 
         Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%) 81 68,9 94 76,0 
         Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program hemkommun, 
andel (%) 86 72,7 75,6 84 
 Gymnasieelever på högskoleförberedande program, andel (%) 35,2 32,5 33,3 31,8 
 Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM), andel (%) 19,9 28,7 29,5 25,3 
 Gymnasieelever på yrkesprogram, andel (%) 44,9 38,8 37,2 42,9 

 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning är i det nationella mittfältet och på samma 
nivå som snittet i Skaraborg. När det gäller andel elever på olika typer av program i 
relation till riket har vi mycket stor andel elever på introduktionsprogram och yrkesprogram 
och mycket låg andel på yrkesförberedande program.  

 

 

 



Sida 7 (42)

 

3 Uppföljning av Barn- och 
utbildningsnämndens mål 

• Verka för god kvalitet i förskolan när det gäller hur föräldrar upplever förskolans 
resultat utifrån barnets stimulans, trygghet, arbetsmiljö och hur förskolan ger tydlig 
information om barnets utveckling. 

 

• Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever lämnar grundskolan med 
fullföljda studier med meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom 
grundskolan i Skaraborg. 

 

• Verka för att Tibros ungdomar får en bra gymnasieutbildning och tar examen inom 
tre år med meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom gymnasium 
Skaraborg.  

 

• Genom Kompetenscentrum verka för att minska arbetslösheten och öka 
utbildningsnivån i Tibro kommun.  

 

 
Måluppföljning mål 1 

• Verka för god kvalitet i förskolan när det gäller hur föräldrar upplever förskolans 
resultat utifrån barnets stimulans, trygghet, arbetsmiljö och hur förskolan ger tydlig 
information om barnets utveckling. 

Motiv:  Det är viktigt att förskolan bidrar till att utveckla och stimulera barnens sociala, 
språkliga och kognitiva färdigheter och kompetenser, i syfte att förebygga framtida 
skolsvårigheter, men det är också viktigt att inte redan i förskolan introducera synsätt, 
aktiviteter och bedömningar som medverkar till att synliggöra vad som uppfattas som 
brister hos barnen. 

Måluppföljning: 

• Verksamheten är stimulerande för mitt barn 
• Mitt barn är tryggt i förskolan 
• Mitt barn har en god arbetsmiljö 
• Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 
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Ett sammantaget resultat av nämndmål 1 är en mycket god måluppfyllelse utifrån de fyra 
indikatorerna ovan.  

Verksamheten är stimulerande för mitt barn 

Vårdnadshavarna anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. Det gäller 
främst hur verksamheten väcker nyfikenhet och lust att lära hos barnen och på det sätt 
som förskolan säkerställer att barnen får det stöd som behövs. Något lägre betyg får 
verksamheten när det gäller förskolans inre och yttre miljö.  
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%

75,5%
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12 Verksamheten i förskolan/den pedagogiska omsorgen väcker nyfikenhet 

och lust att lära hos mitt barn.

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls Vet ej Obesvarat
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13 Förskolans / den pedagogiska omsorgens yttre miljö väcker nyfikenhet 

och lust att lära hos mitt barn.

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls Vet ej Obesvarat
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Mitt barn är tryggt i förskolan 

Vårdnadshavarna uppfattar att deras barn är trygga på förskolan. Vidare så anser 
vårdnadshavarna att de bemöts på ett bra sätt vid hämtning och lämning.  
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14 Förskolans / den pedagogiska omsorgens inre miljö väcker 

nyfikenhet och lust att lära hos mitt barn.

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

Vet ej Obesvarat
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76,9%
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0,3%

2,4%
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16 Mitt barn får det stöd hen behöver i förskolan/den 

pedagogiska omsorgen. 

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

Vet ej Obesvarat
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Mitt barn har en god arbetsmiljö 

För att mäta hur vårdnadshavarna uppfattar barnets arbetsmiljö så har vi undersökt hur de 
uppfattar att personalen tar hänsyn till barnens åsikter. Även denna fråga uppvisar ett 
positivt resultat. Andra faktorer som påverkar barnens arbetsmiljö är naturligtvis hur trygga 
barnen är i verksamheten samt i vilken grad verksamheten är stimulerande för barnen. 
Även dessa indikatorer uppvisar ett positivt resultat vilket redovisats tidigare i texten.  
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11 Mitt barn känner sig tryggt på förskolan/i pedagogisk omsorg.

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls Vet ej Obesvarat
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19 Jag som förälder bemöts på ett bra sätt av personal vid hämtning och 

lämning.

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls Vet ej Obesvarat
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Jag får tydlig information om hur mitt barn utveckl as 

Vårdnadshavarna anser att de får tydlig information om hur barnet utvecklas. Dock visar 
enkätens resultat att vårdnadshavarna i större grad upplever att de får bra information om 
hur det går för barnet i förskolan och att de i lägre grad känner till vilka mål förskolan 
arbetar utifrån.  
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15 Personalen på förskolan/i den pedagogiska omsorgen tar hänsyn till 

barnens åsikter. 

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls Vet ej Obesvarat
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17 Jag som förälder känner till vilka mål förskolan/den pedagogiska 

omsorgen arbetar efter. 

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls Vet ej Obesvarat
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Måluppföljning mål 2 

Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever lämnar grundskolan med fullföljda 
studier med meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom grundskolan i 
Skaraborg 

Motiv  Gymnasiebehörighet bör ses som en förutsättning för att individen ska lyckas 
 etablera ett självständigt liv. 

Måluppföljning 

• Andel elever som når målen i alla ämnen 
• Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program 

 
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och andel elever som är behöriga 
till ett nationellt program har legat betydligt under snittet i Skaraborg. För läsåret 
2017/2018 ligger Tibro kommun högre än snittet i Skaraborg på bägge de nyckeltal som 
nämnden har ställt upp som mätvärde för det mål som gäller grundskolan. Det kan finnas 
goda förklaringar till dessa skillnader vi sett under de senaste åren, dock är det så viktigt 
för både individ och kommun att eleverna fortsatt lyckas fullfölja sina studier i grundskolan 
på ett bra sätt.  
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18 Jag får information om hur det går för mitt barn i förskolan/den pedagogiska 

omsorgen.

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
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Måluppföljning mål 3 

Verka för att Tibros ungdomar får en bra gymnasieutbildning och tar examen inom tre år 
med meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom gymnasium Skaraborg 

Motiv Västra Götalandsregionens mål är att mer än hälften av ungdomarna i Västra 
 Götaland ska påbörja eftergymnasiala studier senast tre år efter gymnasium samt 
 att skillnaderna mellan män och kvinnor i olika delar av regionen ska minska.  

Måluppföljning 

• Gymnasieelever med examen inom tre år, andel (%) 

• Gymnasieelever med examen inom tre år, yrkesprogram, andel (%) 

• Gymnasieelever med examen inom tre år, högskoleförberedande program, andel (%) 

• Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt jämfört med snittet inom 

gymnasium Skaraborg 

 

Andel gymnasieelever som tar examen inom tre år har legat på snittet i Skaraborg 
alternativt under snittet de tre senaste åren (2015-2017). Betygspoängen efter avslutat 
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Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen och 

andel elever som är behöriga till ett nationellt 

gymnasieprogram

 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor,  andel (%)  Skaraborgs

kommunalförbund

 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor,  andel (%)  Tibro

 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)  Skaraborgs

kommunalförbund

 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)  Tibro
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gymnasieutbildning har utvecklats positivt de tre senaste åren och låg 2017 på samma 
nivå som snittet i Skaraborg. 
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Måluppföljning mål 4 

Genom Kompetenscentrum verka för att minska arbetslösheten och öka utbildningsnivån i 
Tibro kommun. 

Motiv  Kompenscentrum Tibro ska stärka kvinnor och mäns möjligheter till arbete och 
utveckling genom att ge förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Måluppföljning 

• Utbildningsnivå  
- antal med grundskola eller liknande  
- antal med gymnasial utbildning (högst två år) 
- antal med gymnasial utbildning (tre år) 
- antal med eftergymnasial utbildning (högst två år) 
- antal med eftergymnasial utbildning (tre år eller mer) 

• Arbetslöshet  
- öppet arbetslösa  
- arbetslösa i program 
- öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år 
- arbetslösa ungdomar 18-24 år i program 
- öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år 
- arbetslösa utrikesfödda i program 
- öppet arbetslösa utrikesfödda 

Vid en snabb översyn så ser det ut som att Kompetenscenter lyckats väl med att minska 
arbetslösheten i Tibro kommun. Då denna har förändrats så mycket under det senaste 
året. Detta påverkas naturligtvis även av omgivande faktorer där den viktigaste troligtvis är 
konjunkturen. En fortsatt stor utmaning gäller öppet arbetslösa och arbetslösa i program 
bland utrikesfödda.   

Att se någon större förändring när det gäller utbildningsnivå mellan två enstaka år är 
ogörligt. Den viktiga bilden här är att Tibro har låg utbildningsnivå jämfört med riket. Detta 
blir tydligt när man tittar på andelen som har en eftergymnasial utbildning på tre år eller 
längre. Både kvinnor och män ligger mycket lägre än riket, en utmaning som delas med 
Skaraborg som helhet. Utifrån den förändring som sker på arbetsmarknaden och framtida 
konjunkturförändring så står Tibro dåligt rustat.  
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maj 2017 maj 2018

Totalt antal arbetslösa i program och öppet arbetslösa 534 461

Öppet arbetslösa 247 193

sökande i program 287 268  

 

4 Förskola 
 

Förutsättningar – Strukturkvalitet 

Ett antal olika faktorer bildar gemensamt förskolans förutsättningar. Vissa nyckeltal har 
hämtats från Kolade. Andra faktorer lokalt framtagna värden och självvärderingar gjorda 
av förskolechefer och förvaltning gemensamt. Antal barn per årsarbetande förskollärare 
ligger på 8,8 barn/årsarbetare per den 15 oktober 2017. Det ligger klart inom de 25% 
bästa kommunerna. Nettokostnaden för förskolan i Tibro har ökat. Tibro ligger i ”mittfältet” 
när det gäller kostnaden för förskolan, kostnaden för förskolan är ökande. Även när det 
gäller antal barn per årsarbetare ligger vi i det nationella mittfältet.  

I Skolverkets allmänna råd Måluppfyllelse i förskolan (2017) betonas följande faktorer vara 
av vikt vid fördelning av resurser för att erhålla en god kvalité i förskolan:  
 

• Personalens utbildning och kompetens  
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• Personaltäthet  
• Barngruppens storlek och sammansättning  
• Miljöns utformning  
• Socioekonomiska förhållanden  

 
 
Andelen förskollärare har gått ner flera år i rad, dock från relativt hög andel utifrån ett 
nationellt perspektiv. Viktigt att notera är dock att Tibro kommun ligger bland den bästa 
fjärdedelen i landet gällande andel årsarbetare med legitimation. Vi behöver dock fortsatt 
satsa på att bibehålla och rekrytera behörig personal. 
 
Hösten 2017 sänktes barngruppernas storlek från 16 till 14 på avdelningar med barn i 
åldrarna 1–3 år och från 22 till 20 på avdelningar med barn i åldrarna 3–5 år. Med anledning 
av det stora rekryteringsbehovet av utbildade förskollärare bör särskild hänsyn tas till 
barngruppernas sammansättning och storlek. Vidare bör detta sättas i relation till 
Skolverkets riktlinjer som anger att gruppstorleken med barn i åldrarna 1-3 år bör ligga på 
6-12 barn. Gruppstorleken med barn i åldrarna 4-5 år bör ligga på 9-15 barn.  
 
På en av våra förskolor tillåter förskolans lokaler endast en storgrupp med ca 40 barn, vilket 
är oroväckande med tanke på antalet relationer dessa barn behöver skapa.  
 
Vad gäller barngruppernas sammansättning ser vi en stor skillnad i fördelningen mellan 
förskolorna vad gäller barn med annat modersmål. Hänsyn bör tas till detta vid 
resursfördelning samt vid nyrekrytering av behörig personal.   
 
De flesta förskolor saknar solskydd utomhus. Det är av vikt att vi minskar barns 
exponering av UV-strålning. Vilket också anmärks på i MÖS rapport. Kommunen måste 
redovisa en plan för att åtgärda detta. Kommunen har fått påpekande om detta två år i 
rad. 
 
Flera förskolor är inte byggda för förskoleverksamhet från start och lokalerna är därför inte 
helt ändamålsenliga för verksamheten. Akustiken och ventilationen behöver ses över på 
flera förskolor. Kommunen genomför just nu en lokalöversyn i förskolan. 

   

Kundnöjdhet - Servicekvalitet  

Både den nationella undersökningen nöjd medborgarindex visar på att medborgarna är 
nöjda med förskolan. Senaste undersökningen visar på att vi tillhör den fjärdedelen med 
mest nöjda medborgare. Det bekräftas även av de mätningar vi gjort i relation till 
nämndens fastställda mål.  

Processkvalitet och resultatkvalitet 
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Tibro kommun har svårigheter att redovisa resultat gällande inom dessa 
kvalitetsdimensioner. Detta är något vi delar med i stort sett alla kommuner i Sverige. 
Naturligtvis är vi inte nöjda med detta. Vi tycker att vårdnadshavares uppfattningar av 
kvaliteten och förutsättningskvaliteten tillsammans ger ett för snävt perspektiv på kvalitet. 

Analys 

Att minska barngrupperna har genererat en högre trygghet hos barnen, detta har vi 
kunnat se i enkäter som gjorts över tid. Mindre barngrupper och färre barn per anställd har 
bidragit till förskollärare från närliggande kommuner aktivt sökt sig till Tibro kommun. 

I anpassningar utifrån delårsbokslut 2018 och inför budget 2019 riskerar vi att försämra 
kvaliteten i förskolan i form av ökade barngruppsstorlekar, minskade möjligheter till 
nyrekryteringar av förskollärare och att våra förskollärare väljer andra kommuner.  

Budgetnedskärningar kommer även innebära fler barn per årsarbetare.   

Det är rimligt att anta att budgetnedskärningar riskerar medföra försämrad arbetsmiljö för 
både barn och personal. I juli 2019 träder förskolans reviderade läroplan i kraft vilken 
bland annat skärper förskollärarens ansvar för undervisningen i förskolan. 

Utifrån framtida nedskärningar och ett skärpt ansvar för förskollärare är det av vikt att 
redogöra för förutsättningarna för att ta detta utökade ansvar samt att bygga en mer 
medveten kvalitetskultur. Idag arbetar en heltidsarbetande förskollärare 38 timmar/vecka i 
barngrupp. Utöver detta så ansvarar förskolläraren för utvecklingssamtal, egen planering 
och individdokumentation. Gemensam arbetslagstid inkluderande uppföljning och 
utvärdering. Personalen har fyra kompetensutvecklingsdagar per år.  

  
Förbättringsåtgärder   
 

Från och med hösten 2018 kommer individdokumentationen förändras för att bättre 
stämma överens med förskolans pedagogiska årshjul. Istället för en uppdelning i höst och 
vår kommer ansvarig pedagog ha särskild fokus på normer och värden i aug-okt, språk 
och kommunikation i november-januari, matematisk förmåga i februari-.mars, 
naturvetenskap och teknik i april-juni. Detta i enlighet med det pedagogiska årshjulet.   
Från och med hösten 2018 har förskolans ledningsgrupp valt ut ett specifikt läroplansmål 
under varje fokusområde i förskolans pedagogiska årshjul. Detta för att underlätta 
analysen av måluppfyllelsen under kommande analysseminarier. Analysseminarierna bör 
tidsmässigt förläggas i större samklang med årshjulet för att kunna återkoppla generella 
slutsatser till förskolorna i en nära anslutande tid efter avslutat fokusområde.   

 

Vilka prioriterade mål som valts ut för respektive analysområde kommer att framgå av 
verksamhetsplan för 2018/2019 
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5 Grundskola 
I fördjupningsavsnittet för grundskola redovisas en del underlag från tidigare 
verksamhetsanalyser. Dessa kompletteras med fler kvalitetsområden och tidigare 
redovisade områden kompletteras med ny data.  

För att inhämta kunskap från elever och vårdnadshavare har vi erbjudit alla 
vårdnadshavare och elever svara på en enkät. 323 vårdnadshavare och 1032 elever 
svarade på enkäten.  

Skolans uppdrag är att ge alla elever möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. En förutsättning för detta är att eleverna är trygga och att det råder studiero. En 
annan förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att eleverna är 
närvarande och att vi arbetar effektivt för att främja närvaro. 

 

Trygghet och studiero – från skolinspektionens enkä t redovisat i 
verksamhetsanalys 1 

Elever i årskurs 5 bedömer tryggheten i skolan ungefär på samma sätt som riket. Elever i 
årskurs 9 bedömer tryggheten något lägre (7,2) än riket som helhet (7,9). Medelvärdet 
bedöms utifrån en skala 0-10. Av alla föräldrar som har svarat på enkäten bedömer 
föräldrarna tryggheten något lägre än riket. Tibro 7,4 och riket 8,1. Det finns även en 
negativ förändring från föregående mätning. Stora delar av förändringen hör samman med 
den förändring av enkätresultat på den skola som bytte rektor hösten 2017. Personalen i 
Tibro kommun bedömer tryggheten något högre än pedagogisk personal i riket.  

Elever i årskurs 5 bedömer studieron ungefär som riket som helhet. Däremot är det fler 
elever i Tibro som upplever att andra elever stör ordningen i klassrummet än i riket som 
helhet. För årskurs 9 är resultatet det omvända elever i årskurs 9 värderar studieron högre 
än riket som helhet.  

Studiero Tibro åk 5 Riket åk 5 Tibro åk 9 Riket åk 9 

Jag har studiero på lektionerna 6 6,2 6,1 5,6 

På lektionerna stör andra elever 

ordningen i klassrummet 2,5 3,9 4,8 4,3 

Mina lärare ser till att det är 

studiero på lektionerna     6 5,9 
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Vårdnadshavarna i Tibro upplever i lägre grad än riket som helhet att deras barn har 
studiero i skolan. Stor del av förändringen mot riket och mot tidigare mätning hör samman 
med förändringen av enkätens resultat på den enhet som haft ett byte av rektor under 
hösten 2017.  

Pedagogisk personal i Tibro (6,7) värderar studiero ungefär på samma sätt som 
pedagogisk personal i riket (6,6). 

Kommunens egen enkät från våren 2018 visar att:  

- Drygt 90% av vårdnadshavarna anser att deras barn trivs i skolan, elevernas 
resultat är något lägre (86%) 

- Cirka 90% av föräldrarna anser att deras barn är trygga i skolan elevernas resultat 
är något lägre (88%) 

Ett område som vi fortsatt behöver arbeta med är elevernas studiero. Nedanstående 
grafer visar att en för stor andel elever upplever att de inte har studiero på lektionerna 
vidare menar de att andra elever stör ordningen i klassrummet. Lärarna får ett bättre 
omdöme i gällande att de ser till att det är studiero på lektionerna. 
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Grundskolans analyser i samband med läsårsbytet gör att alla enheter arbetar med 
utvecklingsprocesser för att främja både trygghet och studiero. Detta arbete är utformat på 
lite olika sätt på de olika enheterna. Gemensamt är dock arbetet för att eleverna i högre 
grad ska vara trygga och uppleva studiero och därmed ges möjligheter att nå bättre 
resultat.  

Kunskaper 

De nationella sammanställningarna av kunskapsresultat finns ännu inte tillgängliga. När 
det gäller kunskaper redovisas kunskapsutveckling per ämne för årskurs 3 och 5. Då 
årskurs 6-9 inte har använt vår lättplattform föregående läsår så finns inte resultaten 
tillgängliga för oss på förvaltningen att plocka ut och analysera. 

Årskurs 3 – bedömning gjord vårterminen i årskurs 3  

Fördelning av kunskapsutveckling per ämne 
Läsår: 2017-2018 
Årskurs: 3 
Termin: Vt år 3 

Ämne Antal 

riskerar att inte 
uppfylla 

kunskapskraven  
godtagbara 
kunskaper  

mer än 
godtagbara 
kunskaper  

Bild 145 3 121 21 
Engelska 143 16 84 43 
Idrott och hälsa 144 14 75 55 
Matematik 144 20 76 48 
Musik 144 3 77 64 
Naturorienterande ämnen 145 17 96 32 
Samhällskunskap 1 0 1 0 
Samhällsorienterande ämnen 145 15 81 49 
Slöjd 145 3 120 22 
Svenska 123 10 72 41 
Svenska som andraspråk 20 10 10 0 
Teknik 1 1 0 0 
Total 1 300  112 813 375 
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Årskurs 5 – bedömning gjord vårterminen i årskurs 5  

Fördelning av kunskapsutveckling per ämne 
Kommun: Tibro 
Läsår: 2017-2018 
Årskurs: 5 
Termin: Vt år 5 

Ämne Antal 

riskerar att inte 
uppfylla 

kunskapskraven  
godtagbara 
kunskaper  

mer än 
godtagbara 
kunskaper  

Bild 138 2 79 57 
Biologi 137 18 72 47 
Engelska 137 25 58 54 
Fysik 137 7 115 15 
Geografi 137 17 85 35 

Hem- och 
konsumentkunskap 1 0 0 1 
Historia 137 19 74 44 
Idrott och hälsa 137 3 68 66 
Kemi 102 2 62 38 
Matematik 137 25 68 44 
Musik 136 6 107 23 
Religion 137 4 88 45 
Samhällskunskap 137 9 83 45 
Slöjd 137 1 108 28 
Svenska 122 9 74 39 
Svenska som andraspråk 15 10 5 0 
Teknik 137 7 108 22 
Total 2 021  164 1 254 603 

 

Barn- och utbildningsnämndens viktigaste mål är fullfölja studier och att alla elever 
kommer in på ett nationellt program. Utifrån målsättningen att alla ska komma in på ett 
nationellt program är det av vikt att utveckla fortsätta med insatser för bättre resultat i 
engelska, matematik och svenska som andraspråk. Samtidigt är det viktigt att ha fokus på 
hela uppdraget och att de som redan nått godtagbara kunskaper når så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. 

 

 



Sida 25 (42)

 

    2014 2015 2016 2017 2018 

 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala skolor,  andel (%)  Kvinnor 65 61 68,3 72,4 80,8 
   Män 54 68 75 54,1 71,2 
   Totalt 60 64,7 71,6 63 75,4 
 Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- 
och teknikprogrammen, kommunala skolor,  andel 
(%)  Kvinnor 68,1 61,1 73,3 72,4 80,8 
   Män 57,4 74,2 78,6 57,4 75,8 
   Totalt 63,1 68,1 75,9 64,7 78 
 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%)  Kvinnor 72,5 66,7 80 84,5 84,6 
   Män 60,7 82,3 83,9 67,2 83,3 
   Totalt 66,9 75 81,9 75,6 83,9 
 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 
ämnen)  Kvinnor       238,6 249,7 
   Män       213 211,6 
   Totalt   206,7 219,6 226,2 228,5 
 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen)  Kvinnor   199,2 209,6 217,5 233,9 
   Män   201,2 204 187,2 204,4 
   Totalt   200,3 206,9 202,3 217,4 

 

Under verksamhetsåret har grundskolans enheter arbetat med ett antal samverkande 
åtgärder för höja måluppfyllelsen. Nedan redovisas Nyboskolans åtgärder. 

• Samtal kring bedömning (diskrepans Np- betyg, ) 
• Extra anpassningar 
• Målinriktat särskilt stöd 
• Målinriktat arbete i SvEn-grupperna 
• Lovskola (sport- och sommarlov) 
• Läxhjälp 
• Målinriktat arbete mot och med frånvaro 
• Informationsmöte till nyanländas föräldrar kring skolans mål 
• Tidiga SYV- kontakter 

 

Elevers ansvar och inflytande 

En aspekt på ansvar och inflytande är att eleverna upplever att skolarbetet gör dem 
nyfikna att lära sig mer. Nyfikenheten minskar med ökande ålder på eleverna. Detta är 
inte ovanligt, samtidigt vet vi att nyfikenhet är en avgörande drivkraft för att vilja nå längre 
enligt utbildningens mål. Dock anser eleverna i hög grad (drygt 80%) att lärarna i skolan 
tar hänsyn till deras åsikter.  
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Skola och hem 

En indikation hur vi ligger till inom detta område har vi titta på hur vårdnadshavare 
uppfattar utvecklingssamtalen i grundskolan och hur väl vårdnadshavare uppfattar att de 
vet vads som krävs för att lyckas i skolan. Tibros vårdnadshavare värderar kvaliteten i 
utvecklingssamtalen som vårdnadshavare i riket med ett nöjdhetsindex på 7,4. Inom 
området ”veta vad som krävs” ligger Tibro något under riket. 

Övergång och samverkan (detta område omfattar även förskolan) 

Uppföljning av överlämningsplanen visar att överlämningar mellan förskola och 
förskoleklass samt mellan årskurs 5 och årskurs 6 fungerade enligt plan. Några avvikelser 
beroende på avsaknad av specialpedagoger i förskolan under en del av den aktuella 
perioden fick en del av detta arbete göras till största delen av förskolans pedagoger. I 
september ska det genomföras ett återkopplingsmöte mellan lärare i förskolan och 
förskoleklass. Detta genomfördes inte 2017. Detta är en träff för att lära av varandra och 
utveckla kvaliteten och ta tillvara innehållet i återkopplingsmötet för att utveckla de 
ingående verksamheterna. Anledningen till att denna träff inte blev av var troligtvis byta av 
flera chefer inom grundskolan.  

 

Fritidshemmen 

Enkäten som riktade sig till barnen som går på fritidshemmen har besvarats av 220 barn 
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5 Jag trivs på fritids.

Stämmer helt Mycket Litet Inte alls Obesvarat
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6 Jag har kamrater att leka med när jag är på fritids.

Stämmer helt Mycket Litet Inte alls Obesvarat



Sida 28 (42)

 

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

%

34,9%

40,7%

23,9%

0,5%

0,0%

7 Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritids.

Stämmer helt Mycket Litet Inte alls Obesvarat
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Helhetsbilden är att eleverna trivs på fritidshemmet, men att det finns anledning att fortsatt 
arbeta med elevernas inflytande och ansvar.  

 

6 Gymnasium  
Kunskaper 

Resultat och analys 

Av de 75 elever som i juni 2018 varit inskrivna inom gymnasieskolans i Tibro under tre till 
fyra år har 55 elever fått en gymnasieexamen medan 14 elever fått ett studieintyg. Sex 
elever har fått ett gymnasieintyg från antingen Introduktionsprogrammens programinriktat 
individuellt val eller yrkesintroduktion. Siffrorna visar att 73% av Fågelviksgymnasiets 
elever fått en gymnasieexamen efter tre till fyra års studier 2018. 
 
 
Gymnasieexamen 55 
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8 Det finns mycket att leka med och göra på fritids.

Stämmer helt Mycket Litet Inte alls Obesvarat
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Studieintyg 14 

Gymnasieintyg 6 

 

Fördelat mellan Fågelviksgymnasiets nationella program har gymnasieexamen, 
studieintyg och gymnasieintyg fördelats enligt följande efter tre till fyra års studier: 

 Gymnasieexamen Studieintyg Gymnasieintyg Antal 
elever 

Barn- och 
fritidsprogrammet 

6 8  14 

Byggprogrammet 9 2 1 12 

Elprogrammet 8 1  9 

Fordonsprogrammet 11 4 3 18 

Samhällsprogrammet 15 4  19 

Teknikprogrammet 6 3  9 

 
 
Fågelviksgymnasiet arbetar för öka andelen elever på yrkesprogram som läser in högre 
behörighet: 
 
 Högre behörighet Antal elever i 

klassen 

Barn- och 
fritidsprogrammet 

3 14 

Byggprogrammet 1 12 

Elprogrammet 3 9 

Fordonsprogrammet 6 17 

 
Inom Introduktionsprogrammen är det främsta målet att eleven, inom samtliga ingångar, 
inom rimlig tid ska bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Vid läsårsslut är 
Introduktionsprogrammens elever fördelade mellan de olika studiegångarna enligt 
följande: 
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 Antal elever vid 
läsårsslut 

IMSPR 56 

IMIND 10 

IMPRE - 

IMYRK 28 

IMPRO 1 

 
 
Antal elever per inriktning som uppnått behörighet för nationellt gymnasieprogram, 
uppdelat mellan yrkesförberedande program samt högskoleförberedande program efter 
läsåret 2017-2018 
 
 Yrkesförberedande 

program 
Högskoleförberedande 
program 

IMPRO IB 

IMSPR 2 3 7 1 

IMIND 2 1 1  

IMPRE     

IMPRO     

IMYRK     

 
 
Förbättringsåtgärder 

För att ytteligare höja måluppfyllelsen när det gäller behörghet till gymnasieskolan för 
elever från Introduktionsprogrammen krävs ett motivations- samt närvaroarbete. Tidigare 
analyser visar att skolfrånvaron uppgår till 25% vilken är en direkt orsak till att 
måluppfyllelsen inte är högre. För att nå målen krävs dessutom en högre andel behörig 
pedagogisk personal. Men också en högre bemaning inom studie- yrkesvägledning samt 
ett elevhälsoteam som i högre grad har möjlighet att arbeta hälsofrämjande.  
: 

 

Utbildningsval – utbildning och samhällsliv  
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Resultat 

Fågelviksgymnasiets yrkesprogram samverkar med arbetslivet genom APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) medan skolan i sin helhet samverkar med övriga skolformer 
genom arbetsgrupper inom olika områden. Det anordnas studieresor och resor till bland 
saco-mässan och till högskolor och universitet.  

 

Analys 

Genom APL får eleven en inblick i hur arbetslivet fungerar och kan omvandla sin kunskap 
till praktik i verkligheten. Eleven får reflektera över om gymnasievalet var det rätta valet. 
Genom besök på högskolor, universitet och saco-mässan ges eleven möjlighet att fundera 
över framtida val. Att personal samverkar i olika grupper med personal från andra 
skolformer och med företag genom yrkesråd öppnas en kanal för pedagogiska samtal och 
en förståelse för hur branschens krav förändras över tid. Att alla elever inte kan ta 
ställning beror på olika faktorer som motivation, en osäkerhet inför framtida val och att 
man inte vet vilka val som finns att göra. 

 

Förbättringsåtgärder 

Här har Studie- yrkesvägledning och tillgänglighet till en stor betydelse. Det är viktigt att 
SYV finns på plats och finns tillgänglig. För att förbättra tillgängligheten och möta den 
sökande ytterligare arbetar SYV-organisationen med att utveckla e-vägledning. 

 

Bedömning och betyg  

Resultat 

Eleven informeras om betyg och bedömning genom samtal. Under praktiska övningar och 
moment ges kontinuerligt feedback och information om vad som förväntas av eleven. 
Information om utveckling och progression ges under terminernas utvecklingssamtal.  

Analys 

Informationen som eleven får leder till att eleven känner sig rättvist och rättssäkert 
bedömd. Fågelviksgymnasiet arbetar för att eleven ska ha arbetat och vara förtrogen med 
kursplan och betygskriterier kontinuerligt under hela kursen. 

Förbättringsåtgärder 
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Förklarande kommentarer på inlämnade uppgifter och prov samt mer muntlig feedback. 
Fågelviksgymnasiet arbetar för ett större engagemang runt omdömeslämnande och 
utvecklingssamtal, här behövs en gemensam mall och riktlinjer. 

 

7 Särskola 
7.1 Grundsärskola 
Betygsättning grundsärskolan årskurs 6-9 

 Antal betyg 2017 Antal betyg 2018 

A 0 2 

B 7 9 

C 26 34 

Saknar betyg 10 3 

 

Fler elever får högre betyg och betydligt färre saknar betyg i något ämne.  

7.2 Gymnasiesärskola 
 

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning ska få ett gymnasiesärskolebevis. Detta 
gäller alla elever i gymnasiesärskolan på såväl nationella som individuella program. Våren 
2018 avslutades dock inga elever sina studier.  

Av de fem inskrivna eleverna i årskurs 3 och 4 har samtliga fått minst betyget E i alla 
kurser. 

De elever som svarat på enkäten känner sig trygga i skolan, upplever studier tro och 
anser att lärarna hjälper dem på ett bra sätt. De som besvarat enkäten anser vidare att 
ansvar och inflytande fungerar på ett bra sätt. Eleverna tycker att de får bra stöd gällande 
i studievägledningsfrågor. Det är dock få elever som går på gymnasiesärskolan och även 
låg svarsfrekvens. 
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8 Kompetenscentrum  
 

8.1 Arbetsmarknadsenheten 

Nuläge  

• Under perioden 18-01-01 – 18-08-31 har 132 personer varit inskrivna vid 
Arbetsmarknadsenheten (AME). Utav dessa är 67 personer kvinnor och 65 
personer män. Könsfördelningen håller sig jämn i samtliga åldersgrupper. 
   

• 73 personer är födda utanför Europa. 
   

• 117 deltagare är anvisade från Arbetsförmedlingen. Resterande kommer från 
andra aktörer, exempelvis Försäkringskassan och socialtjänsten.  
 

• Utav de 132 inskrivna har 26 personer en eftergymnasial utbildning. 37 personer 
har grundläggande behörighet från gymnasiestudier. 62 personer har en 
utbildningsnivå lägre än gymnasiet. 7 personer ingen uppgift.   
 

• De personer som varit inskrivna under perioden bedöms vara i större behov av 
stöd för att komma in på arbetsmarknaden. De bedöms inte klara detta på egen 
hand utan behöver stöd med vägledning eller fördjupad utredning.  
  

• Under perioden har 46 personer skrivits ut från AME, varav 11 har gått till arbete. 
16 av dessa personer har genomfört en arbetsförmågebedömning och sedan gått 
åter till beställaren.  

Åldersfördelning  

16-19 år 6 personer 20-24 år 18 personer 25-65 år 108 personer  

Fokus: ungdomar  

Under perioden 18-01-01 – 18-08-31 har 24 ungdomar (16-24 år) varit inskrivna vid AME. 
Utav dessa har 10 personer skrivits ut varav 4 har gått till arbete, 2 till studier, 2 har gått 
åter beställaren och 2 har avbrutit av annan anledning.   

De ungdomar som varit inskrivna under perioden bedöms ha ett högre behov av stöd för 
att komma in på arbetsmarknaden. Utifrån dessa siffror kan vi se att AME gör insatser för 
rätt personer i åldersgruppen. Nio av de inskrivna ungdomarna saknar 
gymnasiebehörighet. Fem av de inskrivna har ej uppgett utbildningsnivå. Siffrorna är 
väntade då handläggarna arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret.  

Fokus: extratjänster  
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45 personer har fått en extratjänst under perioden. Utav dessa är endast tre personer 
under 24 år. 41 personer är födda utanför Europa.   

Intressant att notera är att utav 45 deltagare har 20 personer eftergymnasial utbildning. 
Det är tveksamt om extratjänst är rätt typ av insats för den här gruppen. De borde istället 
anvisas till den reguljära arbetsmarknaden. Tjänsterna var från början tänkta att gå till 
lågutbildade.   

Åtta personer har avslutat sin anställning. Att siffran är låg beror på att det är första året 
som du kan få en extratjänst och anställningen varar ett år.  

De personer som har fått en extratjänst bedöms i regel vara närmare arbetsmarknaden än 
andra inskrivna vid AME. AME kan då lägga mer resurser på de deltagare som har en 
längre väg till arbete.   

Fokus: lönebidragsanställningar i kommunen  

36 personer är anställda i Tibro kommun med lönebidrag. Dessa har haft ett utanförskap 
under mer än 24 månader men har nu fått ett jobb att gå till.  

Lönebidragsanställningar administreras via AME.  

8.2 Vuxenutbildning 
Verksamhetsanalys del tre tar sin utgångspunkt i läroplan för vuxenutbildning 2012:2.1 
(reviderad 2017): Kunskaper.  

”Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina 
individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. 

Läroplan för vuxenutbildning 2012:2.1 (reviderad 2017): Kunskaper 

Analysen kring detta övergripande mål baseras på två typer av datainsamling, dels 
sammanställd betygsstatistik för vuxenutbildningens alla kurser, men också resultatet av 
en genomförd elevenkät kallad ”Stöd och undervisning”. Analysen görs först utifrån nedan 
betygsstatistik, sedan kopplas enkätsvaren på för att undersöka eventuella samband och 
röda trådar.  
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Betygsstatistik läsåret 2017-2018 

Sfi 

Betygsstatistik sfi Läsåret 2017-2018 

Kurs   Underkända Minst E Antal betyg totalt 

SFI         

Svenska för invandrare, kurs A   0 13 13 

Svenska för invandrare, kurs B  1 42 43 

Svenska för invandrare, kurs C  1 34 35 

Svenska för invandrare, kurs D   0 15 15 

SFI total   2 104 106 

     
På svenska för invandrare har 106 betyg satts totalt under läsåret, 104 har fått minst 
betyget E i lästa kurser. Ovanstående kan tyda på en hög genomströmmning. I en del av 
en djupare analys innebär det också att det finns skäl att ställa dessa siffror i relation till 
totalt antalet inskrivna elever på sfi. Totalt under läsåret har det varit 225 elever inskrivna 
på sfi, per dagens datum 2018-08-23 finns det 172 elever inskrivna. En relativt stor andel 
av de som var inskrivna på sfi vid läsårets start, inte har betygsatts och således fortsätter 
sina studier in i nästa läsår. Det av regeringen framtagna riktvärde när det kommer till sfi 
studier är 525 timmar, eller ca 35 veckor. Värt att nämna är också att rikssnittet ligger 
något lägre än detta.  

Hela 119 elever av de totalt 225 har inte tilldelats betyg, detta ger signaler på att vår 
genomströmning är för låg och vår genomsnittliga studietid på sfi är för lång. Det är för 
tidigt att dra dessa slutsatser definitivt, men ärendet kräver en djupare analys och vidare 
arbete.  

Grundläggande vuxenutbildning 

Betygsstatistik grundvux läsåret 2017-2018 

Kurs   Underkända                Minst E Antal betyg totalt 

Grundläggande nivå         

Biologi 1  0 1 1 

Engelska grund  10 6 16 

Engelska grund, del 1  1 4 5 

Engelska grund, del 2   4 0 4 

Engelska grund, del 3  1 4 5 

Engelska grund, del 4  0 2 2 

Historia  0 1 1 

Matematik grund  2 8 10 
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Matematik grund, del 1  0 2 2 

Matematik grund, del 2  0 2 2 

Matematik grund, del 3  0 3 3 

Matematik grund, del 4  0 5 5 

Religion grund  0 1 1 

Samhällskunskap grund  0 1 1 

Svenska  0 1 1 

Svenska som andraspråk  7 12 19 

Svenska som andraspråk, del 1  0 17 17 

Svenska som andraspråk, del 2  0 15 15 

Svenska som andraspråk, del 3  0 16 16 

Svenska som andraspråk, del 4   0 10 10 

Grund total   25 111 136 

 

Under läsåret 2017-2018 har 136 betyg satts på vuxenutbildningens kurser på 
grundläggande nivå. Måluppfyllelsen är överlag hög med ett antal kurser som skiljer sig 
från mängden. Dess kurser är framförallt Engelska grund och Svenska som andraspråk. 
Gemensamma nämnare för dessa kurser är att de ofta kombineras eller läses i direkt 
anslutning till sfi studier. Flera elever läser engelska grund i kombination med sfi-studier, 
det är tänkbart att deras studiebelastning blir för hög, men också den problematiken som 
forskningen visar ligger i att läsa sig två ”nya” språk samtidigt. Det är en komplex 
problematik att ta tag i då vi är skyldiga att ge möjlighet till kombinerade studier. När det 
gäller svenska grund så är detta det naturliga steget som många elever tar efter avklarade 
sfi-studier.  

Gymnasial vuxenutbildning 

Betygsstatistik gymnasial vuxenutbildning läsåret 2017-2018. 

Kurs  Underkända           Minst E Antal betyg total 

Gymnasial nivå         

Biologi 1   1 3 4 

Biologi 2  0 3 3 

Cad 1  1 1 2 

Engelska 5  3 19 22 

Engelska 6  1 16 17 

Engelska 7  1 2 3 

Fysik 2  0 4 4 

Historia 1a2  0 1 1 

Historia 1b  0 1 1 

Historia 2  0 1 1 
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Kemi 1  0 1 1 

Kemi 2  0 3 3 

Matematik 1a  5 3 8 

Matematik 1b  0 1 1 

Matematik 1c  1 2 3 

Matematik 2a  1 0 1 

Matematik 2b  0 2 2 

Matematik 2c  1 2 3 

Matematik 3b  0 2 2 

Matematik 4  1 2 3 

Matematik 5  2 1 3 

Naturkunskap 1a1  0 3 3 

Naturkunskap 1a2  1 1 2 

Naturkunskap 1b  1 1 2 

Naturkunskap 2  0 1 1 

Programhantering  0 9 9 

Programmering 1  0 2 2 

Psykologi 1  0 2 2 

Religionskunskap 1  1 6 7 

Religionskunskap 2  1 1 2 

Samhällskunskap 1b  2 14 16 

Samhällskunskap 2  2 2 4 

Samhällskunskap 1a2  1 1 2 

Svenska 1  1 3 4 

Svenska 2  1 3 4 

Svenska 3   0 5 5 

Svenska som andraspråk 1  5 18 23 

Svenska som andraspråk 2  0 12 12 

Svenska som andraspråk 3  1 9 10 

Webbutveckling 1   0 3 3 

Gy total   35 166 201 

 

På gymnasiala kurser har 201 betyg satts. Måluppfyllelsen är generellt sett god med vissa 
matematikkurser som skiljer sig marginellt från mängden. Arbetet mot en högre 
måluppfyllelsegrad bör vara ständigt pågående. 

Extern utbildare (distans). 

Betygsstatistik för elever som läser via extern utbildare. 

Kurs  Underkända               Minst E Antal betyg totalt 
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Extern utbildare distans         

Administration 1   0 1 1 

Administration 2  0 1 1 

Affärsjuridik  0 1 1 

Engelska 6  0 1 1 

Fysik 1a  0 2 2 

Information och kommunikation  0 1 1 

Matematik 2a  0 1 1 

Matematik 2b  0 1 1 

Matematik 4  0 1 1 

Naturkunskap 1a2  0 1 1 

Naturkunskap 1b  1 1 2 

Personaladministration  0 1 1 

Spanska 1  0 1 1 

Spanska 2  0 1 1 

Svenska 1  0 3 3 

Svenska 2  2 1 3 

Svenska som andraspråk 1  0 1 1 

Svenska som andraspråk 3  0 3 3 

Tyska 1  0 1 1 

Svenska som andraspråk 4  2 0 2 

Fysik 2  1 0 1 

Datorteknik 1a  0 1 1 

Datorteknik 1b  0 1 1 

Företagsekonomi 1  1 0 1 

Fotografisk bild 1  0 1 1 

Bild och form   0 1 1 

Extern total   7 28 35 

 

De kurser som idag hamnar hos extern utbildare är i huvudsak de kurser som vi inte kan 
bedriva i egen regi. Det händer också att eleverna vill studera i en takt eller med ett 
upplägg som vi idag inte erbjuder. För denna typ av distansstudier används 
utbildningsanordnaren NTI-skolan. Eleverna behöver vara studiemotiverade och ha god 
självdisciplin för att klara av dessa studier, denna vetskap har det också tagits hänsyn till i 
beviljandet av utbildningsplatser på NTI. Detta gör att andelen underkända bara är 
marginellt högre än på våra egna platsförlagda studier. Det finns ändå skäl att skapa 
riktlinjer för vilka kurser, eller vilken typ av kurser som är prioriterat att använda extern 
anordnare till. Är det kurser som leder till jobb eller på ett relevant sätt höjer 
kommuninvånarnas utbildningsnivå? 
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Yrkesutbildning för vuxna 

Betygsstatistik för elever som läser yrkesvux. 

Kurs  Underkända                 Minst E Antal betyg totalt 

Yrkesutbildning för vuxna         

Fordonsmekaniker   0 4 4 

Installationselektriker  0 3 3 

Fastighetsskötare  0 0 0 

Insdustriteknik  0 2 2 

Träarbetare   0 1 1 

Yrk total   0 10 10 

 

På yrkesvux är betygsunderlaget ganska litet, det beror framförallt på två saker, endast ett 
läsår är slutfört, studierna är också så individualiserade att eleverna avslutar sina studier 
när de är klara, inom rimlig tid. Detta gör också att andelen underkända elever kommer 
vara väldigt lågt även i framtiden. Det är en större grupp elever som står i begrepp att 
avsluta sina studier inom den eller de kommande månaderna. På grund av ovanstående 
blir betygsstatistiken inte en fullt relevant mätpunkt, mer intressent är till andelen elever 
som avslutat sina studier inom utsatt tid, och framförallt, andelen elever som efter 
avslutade studier går ut till jobb. En relevant parantes är således att 8 av de 10 
examinerade eleverna idag arbetar inom sitt nya yrke, de övriga två var erbjudna arbete 
inom yrket men valde att tacka nej. Utförligare statistik är att vänta då det finns ett större 
underlag av examinerade elever. 

Elevenkät ”Stöd och undervisning” 

Under våren genomfördes en elevundersökning med fokus på stöd och undervisning. 
Underlaget i enkätsvaren var totalt 65 elever, det vill säga tillräckligt många för att 
generera ett underlag, dock inte representativt från samtliga verksamheter, det finns ingen 
garanti för att de olika verksamheterna är likvärdigt representerade bland enkätsvaren. 
Detta är viktigt att ta hänsyn till vid framtida undersökningar. 

Det sammantagna intrycket av genomförd elevenkät är relativt gott, det finns dock 
områden som sticker ut både som styrkor och prioriterade utvecklingsområden. Eleverna 
är nöjda med de förutsättningar som ges för lärande, både sett till pedagogiskt stöd och 
miljöer för lärande. Eleverna är överlag nöjda med sin studietid på Kompetenscenter. En 
stor del av eleverna anser att skolan är flexibel och att den har ett tydligt elevfokus.  

Lägre omdöme ges inom områden som rör verksamhetens organisation,”Jag har känt att 
det finns en tydlig struktur och organisation på skolan”. Vidare behöver man titta på 
skolans miljö och i vilken grad eleverna får kunskap om samhälls- och arbetsliv, 
arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.  
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Användandet av digitala hjälpmedel i lärandet är också en punkt som tydligt går att 
förbättra, här ges också väldigt olika förutsättningar på de olika utbildningarna, en 
gemensam digitaliseringsstrategi bör etableras. 

 

 

 

9 Sammanfattande analys 
 

Förskolans vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten. Grundskolans resultat 
utvecklas positivt och betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning låg våren 2017 på 
samma nivå som snittet i Skaraborg.  

Antalet elever på det individuella programmet på gymnasiet är fortsatt hög, även om det 
är få som börjat på det individuella programmet hösten 2018.  

Förskolan behöver fortsatt arbeta med att utveckla lärandeprocessen i olika innehåll: 
språk, matematik, natur och teknik.  

Skolan behöver fortsatt utveckla arbetet med trygghet och studiero. Upplevd studiero är 
avgörande för goda kunskapsresultat. 

Skolan har utvecklat och fortsätter utvecklar nya strukturer och rutiner. Vi behöver följa 
upp hur dessa strukturer och rutiner är ett stöd för att alla elever ska fullfölja sina studier 
och nå målen i alla ämnen.  

Vi har strukturer och rutiner kring extra anpassningar och särskilt stöd. Vi behöver på ett 
fördjupat sätt följa upp effekten av de stödinsatser vi gör. Gör vi rätt? Gör vi tillräckligt?  

Vi måste ha fortsatt starkt fokus på måluppfyllelse i alla ämnen i alla årkurser. 

Vi behöver ha ett specifikt fokus på: 

• Matematik 
• Engelska 

Vi behöver utveckla en större likvärdighet gällande hur det fungerar med 
språkutvecklande arbetssätt. 

Alla verksamheter har arbetat fram utvecklingsområden för att nå en högre måluppfyllelse. 
Förvaltningen har utvecklat systematiken när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet 
och detta arbete behöver fortsätta. Förvaltningen och verksamheterna har påbörjat ett 
arbete för att stärka förbättringskapaciteten.  
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Det pågår ett arbete för att få en mer sammanhållen lärplattform för barn/elever, lärare 
och vårdnadshavare. Detta kommer underlätta dokumentation, kommunikation och 
delaktighet. Samtidigt kommer det ge bättre möjlighet till uppföljning och analys. 

Kompetenscenter kommer att bidra till att vi kan ta ett samlat grepp kring vuxnas 
utveckling och lärande.  

 


