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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 Arbetsmarknadsenheten) 
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 

 

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.  

I tabellen kan ni även läsa ut hur vi förhåller oss till likhetsutsökta kommuner för 
respektive verksamhet.  

 

2015 2016 2017 2018
 Elever i grundskola F-9, hemkommun, antal  Tibro 1 222 1 278 1 278 1 286

 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal  Tibro 5,2 5,3 4,9 4,9
 Liknande kommuner förskola, Tibro, 
2018 5,1 5,0 4,8 4,7

 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, 
kommunala skolor, andel (%)  Tibro 71,4 67,6 74,5 74,2

 Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 72,6 66,8 68,7 65,9

 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
kommunal grundskola åk 1-9, andel (%)  Tibro 85,6 88,5 91,5 88,4

 Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 86,6 81,7 84,3 81

 Nyinvandrade elever, grundskola åk 1-9, 
hemkommun, andel (%)  Tibro 8,8 9,9 8,1 6,5

 Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 6,2 6,8 7,6 7,4
 Tibro 8,4 8,8 9,5

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

 Liknande kommuner förskola, Tibro, 
2018 12,5 12,7 12,8
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Ekonomiska nyckeltal 

 

 

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 (det som vi 
kan läsa ut av nyckeltal ska ses i relation till 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 kostnadsläge kan tolkas som låga 
ambitioner alternativt hög effektivitet. Förskolans nettokostnadsavvikelse har minskat från 
2017 till 2018. Sedan 2018 har Tibro kommun lagt ner en förskola med 25 platser. Ny 
förskola, vilket innebär högre kapitalkostnad påverkar viss ökning från 2017 och framåt. 
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. 
Skillnaden mellan 2017 och 2018 visar att nettokostnaden för gymnasiet är sjunkande 
vilket troligtvis kommer synas ytterligare när resultat för 2019 presenteras. Tibro har per 
2018 cirka 48% av sina gymnasieelever på yrkesprogram vilket är kostnadsdrivande för 
kommunen.  

I tabellen kan ni även läsa ut hur vi förhåller oss till likhetsutsökta kommuner för 
respektive verksamhet.  

 

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. 

 

 

2015 2016 2017 2018
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet, (%)  Tibro -22,9 -24,5 -18,5 -14,1

 Liknande kommuner fritidshem, Tibro, 2018 11,8 9,1 1,8 -5,4
 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)  Tibro 2,4 1,5 9,9 3,5

 Liknande kommuner förskola, Tibro, 2018 2,3 2,6 4,2 4,9
 Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)  Tibro -7 -10,1 -8 -7,2

 Liknande kommuner grundskola, Tibro, 2018 1,3 3,5 6,9 6,8
 Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)  Tibro 0,7 8,8 23 13,1

 Liknande kommuner gymnasieskola, Tibro, 2018 2,9 -1,4 2,6 0,8
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Nyckeltal grundskola 

    2015 2016 2017 2018 2019 
 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
hemkommun, andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 64 69 64 63 60 

   Tibro 77 73 69 65 75 
 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, hemkommun, 
andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 67 77 72 69 75 

   Tibro 76 76 70 74 78 
 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
hemkommun, andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 89,5 88,6 86,7 86,6 88,5 

   Tibro 92,6 89,3 86,0 82,9 79,0 
 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. 
svenska som andraspråk, hemkommun, andel 
(%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 91,0 88,6 88,5 85,0 89,7 

   Tibro 95,4 86,2 90,7 90,6 87,0 
 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, hemkommun, andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 76,9 70,9 72,2 76,8 70,4 

   Tibro 65,2 71,3 65,2 75,4 80,5 
 Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, 
humanistiska och 
samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun,  
andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 84,2 79,3 78,5 82,6 80,0 

   Tibro 73,0 80,0 74,8 82,2 85,8 
 Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska 
programmet, hemkommun,  andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 86,1 82,2 80,8 84,9 81,9 

   Tibro 74,8 80,0 76,5 83,1 89,4 
 Elever i åk 9 som är behöriga till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen, 
hemkommun,  andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 81,5 77,8 76,4 82,2 79,4 

   Tibro 68,7 75,7 67,8 78 85,8 
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 87 83,4 81,9 85,2 82,8 

   Tibro 75,7 81,7 80 84,7 89,4 
 Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, 
genomsnitt (16 ämnen) (-2018) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 209,5 202,5 200,4 208,2 206,6 

   Tibro 196,5 198,7 200,2 212,5 215,5 
 Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, 
genomsnitt (17 ämnen) 

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 216,4 208,9 206,9 214,7 213,1 

   Tibro 203,0 206,0 207,0 219 223 
 

 

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 fem år i rad 
inom vissa nyckeltal. Samtidigt är vi långt ifrån fullföljda studier för alla elever, vilket är ett 
av nämndens prioriterade mål. Statistik för årskurs 9 läsåret 2018/2019 visar att Tibro 
kommuns grundskola levererar resultat som i flera fall tillhör den bästa fjärdedelen i riket.  
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När det gäller resultat från Skolinspektionens skolenkät så hör de resultat som redovisas 
för 2018 till en enkät som genomfördes hösten 2017. Vilket betyder att de som då fick 
frågor för årskurs 9 nu går andra året på gymnasiet. Därför blir det av vikt att följa upp 
våra egna enkätundersökningar.  

Skolinspektionens skolenkät årskurs 5 

  2016 2018 
Årskurs 5 enligt Skolinspektionens enkät     

   
Elever i åk 5: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag 
förstår, positiva svar, andel (%) 97,5 95,5 
Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 
mer, positiva svar, andel (%) 80,2 70,5 
Elever i åk 5: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, 
positiva svar, andel (%)   93,2 
Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, 
positiva svar, andel (%)   95,5 
Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel (%) 89,3 85,6 
Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 76,0 64,4 
Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 81,8 65,9 
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 92,6 89,4 
Elever i åk 5: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har 
varit elak mot en elev, positiva svar, andel (%) 93,4 88,6 
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 
(%) 90,1 90,9 

 

 

Skolinspektionens skolenkät årskurs 9 

  2016 2018 
Årskurs 9 enligt Skolinspektionens enkät     
Elever i åk 9: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag 
förstår, positiva svar, andel (%) 75,0 75,0 
Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, 
andel (%) 55,2   
Elever i åk 9: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, 
positiva svar, andel (%) 94,8 90,0 
Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, 
positiva svar, andel (%) 83,3 84,0 
Elever i åk 9: Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad 
vi hör och läser, positiva svar, andel (%) 64,6 62,0 
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Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, 
positiva svar, andel (%) 65,6 69,0 
Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 63,5 51,0 
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 69,8 72,0 
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 85,4 73,0 
Elever i åk 9: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har 
varit elak mot en elev, positiva svar, andel (%) 80,2 62,0 
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 
(%) 70,8 57,0 

 

 

 

Nyckeltal gymnasium 

  2015 2016 2017 2018 

 Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning hemkommun, 
genomsnitt  Tibro  Kvinnor 14,3 14,1 14,9 14,8 
     Män 12,7 13,5 12,9 13,7 
     Totalt 13,5 13,8 13,9 14,2 
 Gymnasieelever med examen inom 3 
år, hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 59,0 77,6 61,8 61,3 
     Män 64,4 69,4 60,6 71,4 
     Totalt 61,3 72,7 61,2 66,4 

         Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 65,0 88,2 72,7 81,3 
     Män 72,0 97,0 78,6 80,0 
     Totalt 68,9 94,0 76,0 80,4 

         Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, högskoleförberedande 
program hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 68,8 85,2 78,8 100,0 
     Män 83,3 61,1 94,4 75,0 
     Totalt 72,7 75,6 84,3 88,1 

 

  2015 2016 2017 2018 

 Gymnasieelever på 
högskoleförberedande program, andel 
(%)  Tibro  Kvinnor 42,1 45,3 39,7 43,1 
     Män 24,3 23,7 24,7 25,8 
     Totalt 32,5 33,3 31,8 33,7 
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 Gymnasieelever på 
introduktionsprogram (IM), andel (%)  Tibro  Kvinnor 28,7 22,9 20,1 13,8 
     Män 28,7 34,8 30,0 22,6 
     Totalt 28,7 29,5 25,3 18,6 
 Gymnasieelever på yrkesprogram, 
andel (%)  Tibro  Kvinnor 29,2 31,8 40,2 43,1 
     Män 47,0 41,5 45,4 51,6 
     Totalt 38,8 37,2 42,9 47,7 

 

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 stor men kraftigt sjunkande andel elever på introduktionsprogram. 
En hög andel på yrkesprogram och mycket låg andel på högskoleförberedande program.  

 

 

 

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.  
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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 

 
Ett sammantaget resultat av nämndmål 1 är en mycket god måluppfyllelse utifrån de fyra 
indikatorerna ovan. Antal svarande vårdnadshavare var totalt 315 stycken för kommunala 
förskolor. Antal svar från respektive förskola syns i nedanstående tabell. 
Resultatredovisning ges på verksamhetsnivå till nämnd. Förvaltning, rektorer och 
medarbetare arbetar med resultaten på verksamhetsnivå, enhetsnivå och avdelningsnivå.  
 
 

Förskola Antal svar 

Fjärilen 10 

Gläntan 31 

Karusellen 31 

Kullerbyttan 28 

Snickargården 36 
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Snickarvallen 56 

Sprattelbo 41 

Torpet 42 

Ängen 40 

Total 315 

 

Verksamheten är stimulerande för mitt barn 

Vårdnadshavarna anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. Det gäller 
främst hur verksamheten förskolan bidrar till barnens lärande och utveckling och hur 
verksamheten säkerställer att barnen får det stöd som behövs. Något lägre betyg får 
verksamheten när det gäller förskolans inre och yttre miljö. Resultatet på påståendet om 
inomhusmiljö får ett högre betyg i år än föregående år. Störst positiv förändring har 
påståendet som handlar om att förskolan bidrar till barns lärande och utveckling. Det är 
rimligt att anta att förskolans reviderade kvalitetsarbete och tydliga målfokus får avtryck i 
hur vårdnadshavarna uppfattar kvaliteten i verksamheten.   
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Mitt barn är tryggt i förskolan  

Den sammantagna bilden visar att vårdnadshavare uppfattar att barnen är trygga på 
förskolan och att de som vårdnadshavare bemöts på ett bra sätt vid hämtning och 
lämning. Det finns ett antal vårdnadshavare som uttryckt att hämtning- och 
lämningssituationen inte fungerar helt tillfredsställande, detta följs upp på förskole och 
avdelningsnivå.  
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Mitt barn har en god arbetsmiljö  
 
I år har förvaltningen breddat de påstående som berör barnens arbetsmiljö. Resultaten 
visar att inom detta område upplever vårdnadshavare sig osäkra på hur förskolans 
arbetar. Påståendet som handlar om du förskolans tar hänsyn till barnens åsikter som 
kommer att diskuteras med förskolans personal. De påståenden som berör barns lika 
värde och arbetet med att motverka kränkningar ses som en nollmätning då förskolan har 
utvecklat en ny systematik kring dessa frågor, dessa påstående blir således viktiga att följa 
över tid.  
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Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas   
 
Vårdnadshavarna uppfattar att de känner till vilka mål förskolan arbetar efter och att de får 
information om hur det går för deras barn i förskolan. Jämfört med undersökningen som 
genomfördes våren 2018 så är svaren mycket mer positiva när det gäller hur väl 
vårdnadshavare känner till vilka mål förskolan arbetar efter. I år är det inte heller så stor 
skillnad på hur vårdnadshavarna svarar på påståendena inom denna kategori.  
 
En rimlig förklaring till denna förändring är att förskolan utvecklat arbetet med förskolans 
lärplattform för att dokumentera olika aktiviteter som relaterar till olika målområden i 
läroplanen. Det är även fler vårdnadshavare som responderar på det som förskolan 
skriver.  
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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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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 på yrkesprogram som tar examen inom tre år har varierat starkt 
under de senaste fyra åren. Idag ligger Tibro något över snittet i Skaraborg. När det gäller 
högskoleförberedande program har trenden varit positiv under den undersökta perioden. 
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Idag är det betydligt större andel av Tibroeleverna som tar examen inom tre år jämfört 
med skaraborgssnittet. Om vi väljer att titta på kön så finns det inte så stora skillnader när 
det gäller yrkesprogram. Däremot när vi tittar på högskoleförberande program. 2018 tog 
100 procent av flickorna från Tibro examen inom tre år, snittet i Skaraborg låg på cirka 84 
procent. För pojkar tog 75 procent av eleverna från Tibro examen inom tre år och inom 
Skaraborg  
 
Betygspoängen efter avslutat gymnasieutbildning har utvecklats positivt de senaste fyra 
åren och låg 2018 på samma nivå som snittet i Skaraborg. Det har varierat en del mellan 
programtyp (yrkesprogram och högskoleförberedande program) under tidsperioden. 
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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 
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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. Av statistiken kan vi även utläsa att arbetslösheten är hög om inte högst i 
gamla Skaraborg, arbetslösheten är ganska lika mellan män och kvinnor. Under perioden 
oktober-november är arbetslösheten som högst på året. Det vi kan konstatera är att det är 
oerhört viktigt att kommunen når framgång i sin samverkan med Arbetsförmedlingen för 
att vi inte skall få ett större utanförskap med de som står långt från arbetsmarknaden när 
arbetslösheten är så hög. Under perioden 2017-2019 har det kommit 122 nyanlända i 
åldern 20-64 år till kommunen. En stor del av Arbetsmarknadsenhetens deltagare är 
nyanlända dessutom har en stor andel av de arbetslösa mycket låg utbildningsnivå.  

Andel % Andel% Andel% Andel % Andel % Andel %
okt-17 okt-18 okt-19 okt-17 okt-18 okt-19

Öppet arbetslösa 3,7 3,2 3,2 3,4 3,1 3,1

Arbetslösa i program 5,5 5,2 5,6 5,9 6,6 6,7

Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år 4,2 4,9 3,8 4,2 4 6

Arbetslösa ungdomar 18-24 år i program 7,2 5,2 5,9 6,7 9,1 4,2

Öppet arbetslösa utrikesfödda 16,4 5,4 7,3 12,9 9,1 8,5

Arbetslösa utrikesfödda i program 23,5 22,2 23,3 25.3 26,9 28,7

Män Kvinnor

Antal Antal Antal Antal Antal Antal
okt-17 okt-18 okt-19 okt-17 okt-18 okt-19

Öppet arbetslösa 99 89 92 78 74 77
Arbetslösa i program 148 145 161 136 155 165
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år 13 16 13 10 10 17
Arbetslösa ungdomar 18-24 år i program 22 17 20 16 23 12
Öppet arbetslösa utrikesfödda 69 50 37 47 37 38
Arbetslösa utrikesfödda i program 99 101 118 92 109 129

Män Kvinnor
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Att se någon större förändring när det gäller utbildningsnivå på tre år är svårt. 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. 
Dock kan vi skönja en positiv utveckling med andelen kvinnor som har en eftergymnasial 
utbildning längre än tre år. Utifrån den förändring som sker på arbetsmarknaden och 
framtida konjunkturförändring så står Tibro dåligt rustat.  

 

 

 

 

4 Förskola 
 

Förutsättningar – Strukturkvalitet 

Ett antal olika faktorer bildar gemensamt förskolans förutsättningar. Vissa nyckeltal har 
hämtats från Kolada. 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  
• 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.  
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Barngruppsstorleken är ökande. 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.   
 
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 

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 

I anpassningar inför budget 2020 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 trädde 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 
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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.   
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.   
 
Under 2020 kommer nämnden följa upp förskolan på ett nytt sätt.  
 

 

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. Drygt 300 vårdnadshavare och drygt 900 
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  

Kommunens egen enkät från våren 2019 visar att:  

- Cirka 93% av vårdnadshavarna anser att deras barn trivs i skolan, vilket är en 
ökning med två procentenheter från föregående år.  

- Drygt 90% av eleverna trivs i skolan vilket är en ökning från föregående år (86%) 
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- Cirka 90% av föräldrarna anser att deras barn är trygga i skolan. Resultatet är det 
samma som föregående år.  

- 92% av eleverna anser att de är trygga i skolan, vilket är en ökning med 4 
procentenheter från föregående år.  

Ett område som vi fortsatt behöver arbeta med är elevernas studiero. Nedanstående 
grafer visar hur elever uppfattar studieron. 230 av de svarande eleverna uppger att de inte 
har studiero på lektionerna. Detta påverkar naturligtvis elevernas kunskapsresultat.    

Om vi beskriver detta i procent så upplever 25% att de inte har studiero på lektionerna 
vidare menar de att andra elever stör ordningen i klassrummet (drygt 25%). Lärarna får ett 
bättre omdöme i gällande att de ser till att det är studiero på lektionerna. Samtliga enheter 
behöver fortsatt arbeta med att utveckla studieron. Vårdnadshavarna ger samma bild om 
studieron som den vi får av eleverna. Lärarna ger en bättre bild av studiron än elever och 
vårdnadshavare.  

  

 

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. Förvaltningen kommer att arbeta tillsammans med skolorna hur vi gemensamt 
kan stärka arbetet med studiero i grundskolan.  
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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 
Kommun: Tibro 
Läsår: 2018-2019 
Årskurs: 3 
Termin: Vt år 3 

Ämne 
Antal 

bedömningar 

Antal elever som 
riskerar att inte 

uppfylla 
kunskapskraven 

Antal elever med 
godtagbara 
kunskaper 

Elever med mer 
än godtagbara 

kunskaper 

Bild 121 1 105 15 

Engelska 122 5 102 15 

Idrott och hälsa 70 1 59 10 

Matematik 122 15 66 41 

Modersmål 6 0 1 5 

Musik 120 6 114 0 

Naturorienterande ämnen 122 8 84 30 

Samhällsorienterande ämnen 122 8 84 30 

Slöjd 123 0 111 12 

Svenska 107 10 63 34 

Svenska som andraspråk 15 6 9 0 

Teknik 121 5 101 15 

Total 1 171 65 899 207 
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Årskurs 5 – bedömning gjord vårterminen i årskurs 5 

Fördelning av kunskapsutveckling per ämne 
Kommun: Tibro 
Läsår: 2018-2019 
Årskurs: 5 
Termin: Vt år 5 

Ämne 
Antal 

bedömningar 

Antal elever som 
riskerar att inte 

uppfylla 
kunskapskraven 

Antal elever med 
godtagbara 
kunskaper 

Elever med mer 
än godtagbara 

kunskaper 

Bild 125 2 101 22 

Biologi 72 9 30 33 

Engelska 125 24 56 45 

Fysik 72 10 39 23 

Geografi 72 6 33 33 

Historia 72 7 41 24 

Idrott och hälsa 124 9 48 67 

Kemi 72 10 42 20 

Matematik 124 18 71 35 

Musik 125 13 89 23 

Naturorienterande ämnen 52 7 32 13 

Religion 66 6 35 25 

Samhällskunskap 70 8 38 24 

Samhällsorienterande ämnen 53 8 26 19 

Slöjd 124 2 89 33 

Svenska 106 11 63 32 

Svenska som andraspråk 19 8 10 1 

Teknik 97 13 61 23 

Total 1 570 171 904 495 

 

 

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. 
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  2016 2017 2018 2019 
 Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, 
hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 91,4 81,8 85,7 84,1 
     Män 80,0 84,1 83,6 82,6 
     Totalt 85,8 82,9 84,6 83,3 
 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 87,9 86,4 87,5 82,6 
     Män 90,7 85,7 78,7 75,4 
     Totalt 89,3 86,0 82,9 79,0 
 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. 
svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 90,0 93,9 94,6 89,9 
     Män 82,1 87,3 86,9 84,1 
     Totalt 86,2 90,7 90,6 87,0 
 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 67,8 71,7 80,8 84,7 
     Män 75,0 58,2 71,2 75,9 
     Totalt 71,3 65,2 75,4 80,5 
 Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen, hemkommun,  andel (%)  Tibro  Kvinnor 72,9 73,3 80,8 91,5 
     Män 78,6 61,8 75,8 79,6 
     Totalt 75,7 67,8 78,0 85,8 
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)  Tibro  Kvinnor 79,7 85,0 86,5 94,9 
     Män 83,9 74,5 83,3 83,3 
     Totalt 81,7 80,0 84,7 89,4 
 Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  Tibro  Kvinnor 208,0 219,0 238,0 233,0 
     Män 204,0 194,0 204,0 213,0 
     Totalt 206,0 207,0 219,0 223,0 

 

 

Fritidshemmen 

Enkäten som riktade sig till barnen som går på fritidshemmen har besvarats av 157 barn. 
De svarande ger en mycket positiv bild av fritidshemmen. 92 procent av barnen trivs på 
fritids. 95 procent uppger att de är trygga på fritidshemmet och en lika stor andel uppger 
att de har kamrater att leka med när de är på fritids.  
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6 Kompetenscentrum 
Ledningen för Kompetenscenter och förvaltningen har påbörjat ett arbete för att utveckla 
ett kvalitetssystem för att följa upp dessa verksamheter. Uppföljningen delas upp i två 
delar vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.  

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

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

Samtidigt är Kompetenscenter under ett starkt förändringstryck och det är svårt att i 
nuläget veta vilka åtgärder som ska vidtas för att utveckla kvaliteten. 

 

6.1 Resultat 
6.1.1 Utbildning 
För både IM-elever och elever på vuxenutbildningen har de individuella studieplanerna 
aktualiserats och vi har skapat en rutin för hur dessa ska följas upp. Studieplanen är 
grunden för att kunna se om eleven är aktiv i sina studier och gör tillfredsställande 
framsteg. För de elever som inte gör tillfredsställande framsteg är det viktigt att skolan gör 
insatser för att möta elevens behov. Insatserna anpassas utifrån utbildningsnivå (se 
nedan). 

 

Gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen 

Elev och lärare samverkar kring att tillsammans upprätta och vid behov revidera elevens 
individuella studieplan inför rektorsbeslut. Eleven blir mer delaktig i sin utbildning och får 
ett forum att påverka olika beslut.  

Ett arbete med att tydliggöra arbetet med anpassningar, extra anpassningar och särskilt 
stöd har inletts. Vi vill flytta fokus från elevens svårigheter till att istället utveckla och 
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anpassa undervisningen så att lärmiljön blir tillgänglig för alla elever. Vid EHT-möten 
bjuds vid behov även SYV in, främst då vi behöver se över elevernas individuella 
studieplaner. 

Ett arbete med att hitta praktikplatser till de elever som behöver hitta ny motivation i sina 
teoretiska studier har inletts under hösten 2019. 

För att öka meningsfullheten för eleverna har lärarna uppmuntrats att arbeta mer 
ämnesövergripande i sin undervisning. Tanken är att studierna ska bilda en tydligare 
helhet och öka elevens möjlighet att vara delaktig. 

Bedömning och betyg 

Vid läsårsskiftet gick fler av eleverna på introduktionsprogrammen vidare till studier i 
gymnasieskolan enligt tabellen nedan. 

Gymnasieprogram Antal Kvinnor Män 

IM - 
Yrkesförberedande 

3 elever 1 elev 2 elever 

Yrkesförberedande 9 elever 3 elever 6 elever 

Högskoleförberedande 3 elever 2 elever 1 elev 

Total 15 elever 5 elever 9 elever 

 

Vuxenutbildning 

Vi har skapat ett mötesforum där undervisande personal, rektor, SYV och specialpedagog 
kan diskutera hur undervisningen kan anpassas för att bättre passa elevens 
förutsättningar.  

Yrkeslärare har ett nära samarbete med branschen för sin utbildning. Ett 
utvecklingsområde är att formalisera dessa kontakter i olika yrkesråd. 

I utvecklingsarbetet med att eleverna ska kunna använda sina kunskaper som redskap är 
dels APL-arbete en del där eleverna på yrkesutbildningarna får öva på att pröva, 
reflektera och värdera olika problem i arbetsuppgifter kopplade till elevens yrkesval. En 
annan del har varit att hitta ett närmare samarbete mellan undervisningen i yrket och 
svenska som andraspråk.  

Arbetet med att individanpassa vuxenutbildningen utifrån den enskilda elevens mål med 
studierna. Om en elev behöver gå snabbare fram för att bli behörig till högre studier ska 
detta möjliggöras. 
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Vi har sett ett behov av att elevernas digitala kompetens behöver ökas dels för att kunna 
tillgodogöra sig de grundläggande studierna, dels för att kunna delta i distansundervisning 
med tillfredsställande resultat. Att arbeta med digitala verktyg blir även allt viktigare när 
samhällets fysiska mötesplatser minskar och de digitala kontakterna blir allt vanligare. För 
att möta behovet startar vi under hösten 2019 en orienteringskurs i grundläggande digital 
kompetens. Kursen riktar sig främst till nyanlända som läser på SFI och har låg digital 
kompetens men har varit sökbar för alla medborgare. Vi ser även ett behov av en 
introduktionsutbildning för de elever som vill läsa på närdistans/distans för att ge dem de 
digitala kunskaper som en sådan utbildning kräver.    

 

6.1.2 Arbetsmarknadsenheten 
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. En stor del av deltagarna har låg 
utbildningsnivå och behöver främst gå vidare till studier för att sedan kunna få ett arbete. 
Därför har samarbetet mellan handläggare och studie- och yrkesvägledarna fördjupats. 
Ett resultat av samarbetet är att vi kan se att antalet deltagare som under året gått vidare 
till studier har ökat.  

• Under perioden 18-09-01-19-08-31 har 178 personer (96 kvinnor och 82 män) varit 
inskrivna vid Arbetsmarknadsenheten (AME).  

Ålder Total Kvinnor Män 

16-24 år 28 personer 13 15 

25-65 år 150 personer 96 82 

Total 178 personer 96 personer 82 personer 

 

• 118 personer är födda utanför Europa.  

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

• Av 178 inskrivna har 34 personer en eftergymnasial utbildning. 42 personer har 
grundläggande behörighet från gymnasiestudier. 93 personer har en 
utbildningsnivå lägre än gymnasiet. 9 personer har inte lämnat någon uppgift om 
sin utbildningsbakgrund.  

• Under perioden har 124 personer skrivits ut från AME, varav 32 har gått till arbete 
och 24 personer har gått vidare till studier. 2 av dessa personer har genomfört en 



Sida 36 (38) 

 
 

arbetsförmågebedömning och sedan gått åter till beställaren. 38 personer har 
avslutat sin aktivitet (praktik, vägledning, coachning) och har sedan gått åter till 
inskrivande myndighet.    

 

Fokus: Ungdomar 

Under perioden 18-09-01–19-08-31 har 28 ungdomar (16-29 år) varit inskrivna vid AME. 
15 av de inskrivna ungdomarna saknar gymnasiebehörighet. 2 av de inskrivna har ej 
uppgett utbildningsnivå. Siffrorna är väntade då handläggarna arbetar med det 
kommunala aktivitetsansvaret. 

Under året har 21 personer skrivits ut varav 3 har gått till arbete, 4 till studier, 11 har gått 
åter till inskrivande myndighet (varav 3 personer till försörjningsstöd) och 3 har avbrutit av 
annan anledning.  

Fokus: Extratjänster 

36 personer har haft en extratjänst under perioden. Utav dessa är endast två personer 
under 24 år. Könsfördelningen är 20 kvinnor och 16 män. 33 personer är födda utanför 
Europa.  

Intressant att notera är att utav 36 deltagare har 25 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.  

30 personer har avslutat sin anställning. 8 personer har gått till arbete, 5 personer har gått 
till studier, 1 har gått i pension, 1 föräldraledig, 15 personer har gått åter till inskrivande 
myndighet. 

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.  

6.2 Analys 
Under året har vi genomfört ett arbete med att lägga fast strukturer utifrån skollagen kring 
studieplaner och elevers delaktighet. Arbetet syftar till att bättre kunna följa resultat och 
skapa möjlighet till inflytande och delaktighet. Med ett strukturerat arbetssätt kan vi sätta 
in rätt insatser i rätt tid till de elever som behöver dem. 
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Trots den relativt korta tid som Tibro Kompetenscenter har arbetat med strukturer och 
rutiner så kan vi redan nu se att förändringarna ger resultat. Elevernas delaktighet är 
större och genomströmningen ökar.  

Ett resultat av det fördjupade samarbetet mellan AME och SYV är att fler deltagare går till 
studier. Utifrån den låga utbildningsnivån hos de arbetslösa i Tibro kommun så är det 
nödvändigt att fler studerar för att kunna behålla ett arbete under en kommande 
lågkonjunktur.  

6.3 Förbättringar 
Utifrån beslut att köpa vuxenutbildning från annan aktör så har kommunen tagit ställning 
om en snabbare förbättring och kvalitetshöjning av vuxenutbildningen än om Tibro 
Kompetenscenter hade kunnat fortsätta arbeta med det ovan beskrivna kvalitetsarbetet. 

Arbetsmarknadsenheten tillsammans med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten 
genomför under hösten en pilot kring samordnad individuell planering (SIP) för att 
säkerställa att rätt insats ges från rätt myndighet till rätt person i rätt tid. 

 

7 Sammanfattande analys 
 

Förskolans vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten. Grundskolans resultat 
utvecklas positivt och betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning låg våren 2018 på 
samma nivå som snittet i Skaraborg.  

Antalet elever på det individuella programmet på gymnasiet är kraftigt sjunkande, det är få 
som börjat på det individuella programmet hösten 2018 och 2019.  

Verksamhetsområde förskola redovisar kvaliteten till nämnden på ett delvis nytt sätt 2020. 

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

Vi behöver ha ett specifikt fokus på: 

• Matematik 
• Engelska 
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Att fortsatt arbeta med en utveckling av elevers språkliga kompetens är angeläget då 
språket är en dörröppnare till allt lärande. 

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.  

Arbetet för att få en mer sammanhållen lärplattform för barn/elever, lärare och 
vårdnadshavare behöver förstärkas och intensifieras. Detta kommer underlätta 
dokumentation, kommunikation och delaktighet. Samtidigt kommer det ge bättre möjlighet 
till uppföljning och analys. 

Nämnden behöver ha ett fortsatt starkt fokus på att minska arbetslöshet och öka 
utbildningsnivån i kommunen.  

 


	1 Inledning
	2 Nyckeltal
	3 Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens mål
	4 Förskola
	5 Grundskola
	6 Kompetenscentrum
	6.1 Resultat
	6.1.1 Utbildning
	6.1.2 Arbetsmarknadsenheten

	6.2 Analys
	6.3 Förbättringar

	7 Sammanfattande analys

