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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internkontroll 2019
Förslag till beslut

•

Intern kontrollplan 2019 för nämndens verksamhetsområden godkänns.

Sammanfattning/Ärendebeskrivning

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker. Det framgår av riktlinjerna som antogs av regionfullmäktige under
2013.
Ett internt kontrollsystem ska utformas med utgångspunkt i en helhetssyn på
verksamheten där hänsyn tas till väsentlighets- och riskaspekter. För 2019 års interna
kontrollplan föreslår förvaltningen att följande processer och rutiner kontrolleras:
-

Uppföljning av kostnader och intäkter
Inköpskort, upphandling
Leverantörstrohet
Lönetillägg
Bisyssla

Beslutsunderlag/Bilaga
- Intern kontrollplan BUN GVN 2019

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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1. Riktlinjer
1.1 Beslut om riktlinjer för intern kontroll

Regionfullmäktige antog under 2013 nya ”Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar” med giltighet från 1 januari 2014.
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker. Förvaltningschefen ansvarar för att regler och anvisningar finns utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Verksamhetsansvariga chefer ska följa
antagna regler och anvisningar för intern kontroll samt informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Anställda inom förvaltningen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
Enligt riktlinjerna för uppföljning av intern kontroll gäller att:
•
•
•
•

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde.
Nämnden ska varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, ska återrapporteras till
nämnden
Nämnden ska i samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens inlämnande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll, det vill säga att de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Innebär att ha kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi samt att säkerställa att
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till målen i styrkortet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Innebär att regionstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt redovisning, samt en relevant och rättvisande information om verksamheten. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och
dess resursanvändning.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.
- innefattar lagstiftning såväl som regionens egna interna styrdokument.
1.2 Innehåll i den interna kontrollplanen

I de riktlinjer som är antagna bör den interna kontrollplanen innehålla
• Sammanfattning av resultat från genomförd riskbedömning
• Vilka rutiner/processer som ska kontrolleras
• Vilka kontrollmoment som ska göras
• Hur kontrollerna ska göras
• Hur uppföljning/återrapportering ska ske
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2. Intern kontrollplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
2019
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens interna kontrollplan har sin utgångspunkt från
den förteckning (bruttolista) med processer och rutiner som förekommer i verksamheten.
För år 2019 är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan enligt följande:
Process/rutin
KontrlMetod
Granskn- Ansvarig och
Ekonomi
moment
period
utförare
Uppföljning av kostnader och intäkter EA01
S-prov
Uppföljn.
Ekch, RSF ek.
Leverantörstrohet
EA12
Pop.
September Ekch, Ch.lstd.
Inköpskort, upphandling
EA13
Pop.
September Ekch, RSF ek.
Process/rutin
Rutin
Metod
Granskn- Ansvarig och
HR
period
utförare
Lönetillägg
EA20
Pop.
Maj
HR-Ekch
Bisyssla
EA21
Pop.
Maj
HR-Ekch
Rapporteras till Förvaltningschef samt nämnd senast i samband med årsbokslut

Riskbedömn.
6
9
6
Riskbedömn.
6
6

Risk/
Väsent.
R3, V2
R3, V3
R3, V2
Risk/
Väsent.
R3, V2
R3, V2

Ekch, Ch.lstd.-Ekonomichef, Chefen för ledningsstöd

2.1 Uppföljning av kostnader och intäkter
Att använda checklistan vid uppföljning av kostnader och intäkter har sin grund i vikten av
att rutiner finns vid uppföljning för att kunna kontrollera att en ordning hålls i ekonomin.
En ordning i ekonomin ger förutsättningarna att kunna analysera ekonomin inom ramen
för en god ekonomisk hushållning på verksamhetsnivå, det vill säga att verksamheten
bedrivs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.
2.3 Inköpskort, upphandling
Inköpskort kan användas till småinköp i tjänsten och skall ersätta förskottskassor och rekvisitioner på mindre belopp, för varor där regionen ej har ramavtal. Större inköp och inköp
via avtalsleverantörer skall ske på samma sätt som tidigare dvs inköp på faktura.
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Inköpskort har varit ett kontrollområde inom kategori attestreglemente i den egna interna
kontrollplanen för BUN och GVN för åren 2016 till 2018. Granskning genom den interna
kontrollen har visat att hanteringen av inköpskort inom nämndernas verksamhetsområden
inte fungerat tillfredsställande. Det har funnits brister om syfte och mål med vissa inköp,
kvitton eller anteckningar har saknats, moms har bokförts felaktigt samt hade beslutsattestant i något fall attesterat sitt eget inköp.
Kontrollområdets syfte inom kategori upphandling, är att genom kartläggning av inköpsmönster för åren 2016 till 2018 undersöka möjligheten att på sikt reducera antalet inköp
med inköpskort, men även att avsluta vissa aktiva och ej aktiva inköpskort. Att reducera
antalet inköpskort kan säkerligen göras, genom att de med inköpskort i högre utsträckning
använder sig av befintliga leverantörsavtal och regionens egen varuförsörjning än vad som
görs idag. Rutiner behöver troligen upprättas för detta.
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2.4 Leverantörstrohet
Syftet med kontrollen är att kartlägga/säkerhetsställa att leverantörstrohet efterlevs och att
antalet inköp utanför avtal reduceras genom att åtgärder införs. Åtgärder kan vara inom kategorin information om exempelvis regionens upphandlingspolicy men även att inköpsrutiner ses över och förändras utifrån upptäckta brister. Brister kan vara att medarbetare (beslutsattestanter) inte förhåller sig till de riktlinjer som finns gällande inköp genom avtal och
direktupphandling. Enligt gjord riskbedömning är det bedömda riskvärdet högt och är
inom kategori ”möjlig” och ”kännbar”.
2.5 Lönetillägg
De senaste årens interna kontroll av lönetillägg har visat på brister. Brister som i en förlängning har inneburit att anställda fått en löneskuld till Region Gotland. Bedömning av kontrollområdet som görs är att möjlig risk för brister kvarstår och därav behöver kontrolleras
för 2019.
Lönetillägg kan utges då en medarbetare erhållit arbetsuppgifter av tillfällig art med påtagligt ökat ansvar. Lönetillägget reduceras vid vissa typer av frånvaro på samma sätt som månadslönen. Lönetillägget skall vara tidsbegränsat och beslutat av förvaltningschef.
Lönetillägg kan utges vid speciella arbetstidsöverenskommelser fastlagda i kollektivavtal
såsom tex årsarbetstid, arbete i resursteam motsvarande.
För barn- och utbildningsnämnden visade den senaste granskningen som gjordes för år
2018 att den interna kontrollen av lönetillägg för vissa kontrollmål uppfyller Region Gotlands anvisningar men i andra fall inte uppfyller anvisningarna. Förvaltningen hade brister
inom kontrollmålet ”tillfälliga arbetsuppgifter” där ett lönetillägg utav 14 hade beslutats av
annan än förvaltningschef. Vid kontroll hade även regionstyrelseförvaltningen brustit, fyra
lönetillägg är registrerade på felaktig löneart samt hade ett lönetillägg utgått och inte avslutats enligt beslut.
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För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visade den senaste granskningen att den interna kontrollen av lönetillägg uppfyller Region Gotlands anvisningar. Granskning hade genomförts för 14 medarbetare med lönetillägg. Vid kontroll hade regionstyrelseförvaltningen
brustit, ett lönetillägg hade utgått och inte avslutats enligt beslut.

2.6 Bisysslor
Under 2014 genomförde PWC en regionövergripande granskning av de anställdas
bisysslor, rapporten presenterades i februari 2015. En av de generella
rekommendationerna som lämnades var att respektive nämnd borde överväga om
uppföljning av efterlevnaden av riktlinjerna för förekomsten av bisysslor bör ingå i
nämndens interna kontrollplan
I personalhandboken för Region Gotland påtalas vikten av öppenhet och diskussion om
Region Gotlands syn på bisysslor och hur dessa skall hanteras på ett korrekt sätt både ur ett
arbetsgivar- och ett medarbetarperspektiv. Det skall vara känt i organisationen att arbetsgivaren regelbundet undersöker förekomsten av bisyssla hos medarbetarna.
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Den senaste granskningen år 2018 visade att den interna kontrollen av bisyssla i stort uppfyllde Region Gotlands riktlinjer. Rekommendationen av granskningen var att kontrollområdet bisyssla borde övervägas som kontrollområde till kommande interna kontrollplan år
2019.

3. Riskbedömning och bruttolista
3.1 Väsentlighet och riskbedömning
Ett internt kontrollsystem ska utformas med utgångspunkt i en helhetssyn på verksamheten
där hänsyn tas till väsentlighets- och riskaspekter.
Väsentlighet anges med en allvarlighetsgrad för de konsekvenser som uppstår vid ett fel
och bedöms utifrån hur det drabbar den/de som berörs. Bedömningen görs i fyra (4) nivåer.
1. Försumbar: Konsekvensen av ett fel är obetydlig
2. Lindrig: Konsekvensen av ett fel uppfattas som litet
3. Kännbar: Konsekvensen av ett fel är av den arten att det uppfattas som besvärande
4. Allvarlig: Konsekvensen av ett fel är så stor att det uppfattas som en krissituation
Risk anges med sannolikheten för att ett fel uppstår. Bedömningen görs i fyra (4) nivåer.
1. Osannolik: Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig
2. Mindre sannolik: Risken att fel uppstår är liten
3. Möjlig: Det finns en risk att fel uppstår
4. Sannolik: Risken att fel uppstår är stor
Matris för riskvärde
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RISKMATRIS
Sannolikhet
risk

Väsentlighet/allvarlighetsgrad
Allvarlig (4)

Kännbar (3)

Lindrig (2)

Försumbar (1)

Sannolik (4)

16

12

8

4

Möjlig (3)

12

9

6

3

Mindre sannolik (2)

8

6

4

2

Osannolik (1)

4

3

2

1
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3.2 Bruttolista
Kartläggning av processer och rutiner som förekommer i verksamheten har genomförts av
en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, controller samt ekonomer. Kartläggningen har
resulterat i en bruttolista med tänkbara kontrollmål. Utifrån bruttolistan har arbetsgruppen
gjort en prioritering med hjälp av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys.
GransknAnsvarig och
period
utförare
S-prov
Uppföljn.
Ekch, RSF ek.
S-prov
2 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
2 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
S-prov
2 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Pop.
September
Ekch, Ch.lstd.
Pop.
September
Ekch, Ch.lstd.
GranskProcess/rutin
Rutin
Metod
ningsAnsvarig och
HR
period
utförare
Lönetillägg
EA20
Pop.
Maj
HR-Ekch
Bisyssla
EA21
Pop.
Maj
HR-Ekch
Resekostnader inkl körersättning
EA22
S-prov
2 ggr/år
HR-Ekch
Rapporteras till Förvaltningschef samt nämnd i samband med årsbokslut
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Process/rutin
Ekonomi
Uppföljning av kostnader och intäkt.
Anskaffning av varor och tjänster
Övriga utbetalningar
Inventarieförteckning och arkiv
Förtroendekänsliga poster
Krav och bevakningsrutiner: IKE
Inköpskort, attestreglemente
Attestreglementet
Körersättning dubbelt boende
Projektmedel
Utbetalning till enskild verksamhet
Leverantörstrohet
Inköpskort, upphandling

Kontrlmoment
EA01
EA02
EA03
EA04
EA05
EA06
EA07
EA08
EA09
EA10
EA11
EA12
EA13

Metod

Riskbedömn.
6
6
9
9
9
4
9
6
4
9
4
9
6

Risk/
Väsent.
R3, V2
R2, V3
R3, V3
R3, V3
R3, V3
R2, V2
R3, V3
R2, V3
R2, V2
R3, V3
R2, V2
R3, V3
R3, V2

Riskbedömn.
6
6
6

Risk/
Väsent.
R3, V2
R3, V2
R2, V3
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4. Kontrollmoment - test av kontroll
4.1 Uppföljning av kostnader och intäkter, EA 01
Test av kontroll vid månadsuppföljning - Uppföljning av kostnader och intäkter
Löpande-checklista vid månadsuppföljning
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA01 Uppföljning av kostnader och intäkter

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Intendent, ekonom, RSF

Test intervall:

Högst 3 ggr per år

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd

Uppföljning genomförs av ansvarig intendent eller motsvarande för respektive
skolområde/enhet, avdelningschef-controller, vid ekonomisk uppföljning. Årligen
genomförs utöver detta utökad uppföljning av särskilda områden.
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Vad

Hur

Budget vs redovisning

Har kontrollerat att den löpande redovisningen matchar
hur budgeten är lagd. Eventuellt större/avvikande poster rapporteras till avdelnings- och ekonomichef.

Åtgärdsplan

Är vid behov ifylld. Åtgärdsplanens effekter
skall medräknas i det prognostiserade resultatet.

Periodiseringar

Utfallet är vid behov periodiserat.

Budgetomföringar

Eventuella budgetomföringar genomförs.

Investeringsmedel

Följs upp kontinuerligt på aktuella ansvar

Barn- och elevvolymer

Uppföljning av budgeterade, verkliga och prognostiserade barnoch elevvolymer samt förändringar i antal (medräknas i prognos).

Löner

Översiktlig granskning av att lönekostnaden är rätt, dvs att personalen är fördelad
på rätt kodsträng och att rätt personal är kopplade till resp ansvar.

Personalfrågor

Uppkomna personalfrågor hänvisas till HR.

Statsbidrag

Följer upp utfall mot budget. Säkerställer att skol- och förskoleområde
redovisar vad de använt budgetmedel till genom att kontera på projekt.

Rapporter

Önskemål och frågor om rapporter i ekonomisystemet har identifierats, dessa
skapas efter behov.

8 (13)

Region Gotland
GVN BUN 2019/10-11
2019-05-16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

4.3 Inköpskort, upphandling, EA 13
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Inköpskort, upphandling
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA 13 Inköpskort-upphandling

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:
Test intervall:

Ekonomichef, chef ledningsstöd, ekonom RSF
1 gång per år

Typ av riskområde:

Upphandling

Urvalsmetod:

Hela populationen

Metod och åtgärd:

1. Kartlägg hela populationen per år för perioden 2016-2018, uppdelat på följande:
- Antal verifikat
- Antal leverantörer
- Inköpssumma totalt
- Antal kort
2. Välj september månad år 2018, sortera/välj följande:
- Aktiva och ej aktiva kort
- Uppskatta antal leverantörer utan avtal
2.1. Redovisa per inköpskort antal:
- Ansvar
- Verifikat
- Leverantörer
- Belopp

TEST
Område/enhet:
Test, period:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT

Ärendenr RS GVN BUN 2019/10-11 Datum 2019-05-21

Granskning
utförd av:
Resultat:

Datum:

Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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Region Gotland
GVN BUN 2019/10-11
2019-05-16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

4.4 Leverantörstrohet, EA 12
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Leverantörstrohet
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA 12 Leverantörstrohet

Förvaltning:
Utförare:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Ekonomichef - Chef för ledningsstöd

Test intervall:

1 gång per år

Typ av riskområde:

Upphandling

Urvalsmetod:

Hela populationen

Metod och åtgärd:

1. Kartlägg hela populationen per år för perioden 2016-2018, uppdelat på
följande:
- Antal verifikat
- Antal leverantörer
- Inköpssumma totalt
2. För år 2018 välj september månad, välj följande konton:
- 40-44
- 613-618
- 63-75 samt 765
3. Uppskatta antal leverantörer utan avtal
4. Redovisa per ansvar
- Belopp
- Verifikat
- Leverantörer

TEST
Område/enhet:
Test, period:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

Ärendenr RS GVN BUN 2019/10-11 Datum 2019-05-21

RESULTAT
Granskning
utförd av:
Resultat:

Datum:

Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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Region Gotland
GVN BUN 2019/10-11
2019-05-16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

4.5 Lönetillägg, EA 20
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Lönetillägg
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA20 Lönetillägg

Förvaltning:
Utförare:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
HR-chef/Ekonomichef

Test intervall:

En gång per år

Typ av riskområde:

Internrisk

Urvalsmetod:

Population hela urvalet

Metod och åtgärd:

Välj hela populationen från transaktionslista av urvalet, säkerställ att
riktlinjerna för lönetillägg i Region Gotlands personalhandbok följs. Lönearter som väljs ut för populationen är följande:
• 20 Lönetillägg chef
• 21 för tillägg som utgår för tillfälliga arbetsuppgifter
• 22 för tillägg med anledning av speciella arbetstidsöverenskommelser
fastlagda i kollektivavtal

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Ärendenr RS GVN BUN 2019/10-11 Datum 2019-05-21

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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Region Gotland
GVN BUN 2019/10-11
2019-05-16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

4.5 Bisyssla, EA 21
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Bisyssla
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA21 Bisyssla

Förvaltning:
Utförare:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
HR-chef/Ekonomichef

Test intervall:

En gång per år

Typ av riskområde:

Internrisk

Urvalsmetod:

Population hela urvalet

Metod och åtgärd:

Välj hela populationen från transaktionslista av urvalet, säkerställ att
riktlinjerna för bisyssla i Region Gotlands personalhandbok följs enligt
följande:
1. Information, bisyssla meddelad vid medarbetarsamtal och vid introduktion av nyanställda
2. Dokumentation, att blankett används och finns tillgänglig
3. Bedömning, av bisyssla är rimlig i förhållande till
• Förtroende
• Arbetshindrande
• Konkurrens
4. Sammanställd
Exkludera samkörning med bolagsverket mfl.

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

Ärendenr RS GVN BUN 2019/10-11 Datum 2019-05-21

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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Region Gotland
GVN BUN 2019/10-11
2019-05-16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

5. Metod

Kontroll

Test

Resultat

Kontrollnamn:
Typ av riskområde:
Test intervall:
Urvalsmetod:
Metod och åtgärd:

INSTRUKTIONER
Namn på kontroll enligt fastställd intern kontrollplan.
Internrisk-redovisningsrisk
Månadsvis, Terminsvis eller Årsvis
Stickprov eller hela populationen
Beskrivning av kontrollen på ett sätt som möjliggör bedömningen godkänd eller ej vid test av
kontroll.

Område/enhet:
Testperiod:
Urvalsstorlek:
Beskrivning av test:
Beskrivning av urval:

Ange om test avser skolområde (ange namn) eller hela förvaltningen (ange "UAF")
Beroende på test, intervall ange År-Mån, År-Termin eller År
Antal testade stickprov som detta testprotokoll avser.
Beskriv hur testet genomförts.
Ange testade stickprov med namn, nummer, datum och eller annat på ett sätt som möjliggör
upprepande av test. Bifoga om möjligt förteckning över populationen med urvalda stickprov
markerade.

Datum:
Resultat:

Datum för testets genomförande.
Ange Godkänt, Ej godkänt eller Ej godkänt och rättat.

Kommentar:

Ange ev. kommentar till testresultat.

Urvalsmetod:

Vid val av stickprov används systematiskt urval.
En population exempelvis kan bestå av en lista av verifikationer, fakturor, projekt, utbetalningar, kvittenser, skol- eller rektorsområden, placeringar, eller någon annan typ av förteckning.
Varje enskild post, t. ex. en verifikation, är då en individ i den populationen. Totalt antal individer i populationen = n stycken. Förslagsvis sorteras listan på beloppsmässig storlek inför urvalet.

Urvalsstorlek:
Urval / stickprov

Vid populationer där det totala antalet individer är:

5-250

>250

10%

25 st

Testa följande antal stickprov:

Först väljs den första individen att testa:

Därefter väljs de övriga individerna att testa:

Ärendenr RS GVN BUN 2019/10-11 Datum 2019-05-21

<5

Hela popu- Välj en av de Välj en av de
lationen
första 10 in- första 25 in(samtliga individerna
dividerna.
divider) testas.
Var 10:e inVar n/25:e
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individ
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-05.16

GVN AU § 46

GVN au § 46

Månadsrapport. April.

GVN 2019/5

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Rapporten godkänns med tillägget att prognosen ändras till 3,1 miljoner kronor.

Arbetsutskottets beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att översända denna månadsrapport för april,
till regionstyrelsen för information.
 Prognosen för år 2019 är 3,1 miljoner kronor.


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett positivt
resultat på 4,9 miljoner kronor.
I samband med att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sitt sammanträde
den 17 april 2019 fastställde delårsrapport 1, beslutade nämnden att som en åtgärd
för att uppnå ett positivt resultat införa resultatkrav på 4,9 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter har till månadsrapporten för april månad inkommit med årsprognos.
Den samlade årsprognosen från verksamheterna är positiv på 1,8 miljoner kronor.
För att verksamheterna ska uppnå resultatkravet krävs att resultaten ytterligare
förbättras med 3,1 miljoner kronor.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 47 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen. Resursfördelningen visar ändock på
ett underskott beroende på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte
räcker till i förhållande till det budgeterade värdet för dess ändamål, exempelvis att
finansiera studiehandledare m.fl. De interkommunala utbetalningarna och
ersättningarna till fristående huvudman beräknas i stort sett vara oförändrade.
Ersättningar från andra kommuner beräknas göra ett underskott på grund av en
prognos om något färre antal elever från annan kommun.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att rapporten godkänns med tillägg att
prognosen ändras till 3,1 miljoner kronor samt att förvaltningen ges i uppdrag att
översända denna månadsrapport för april, till regionstyrelsen för information.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/5
10 maj 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019. Månadsrapport april.
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett positivt
resultat på 4,9 miljoner kronor.
I samband med att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sitt sammanträde
den 17 april 2019 fastställde delårsrapport 1, beslutade nämnden att som en åtgärd
för att uppnå ett positivt resultat införa resultatkrav på 4,9 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter har till månadsrapporten för april månad inkommit med årsprognos.
Den samlade årsprognosen från verksamheterna är positiv på 1,8 miljoner kronor.
För att verksamheterna ska uppnå resultatkravet krävs att resultaten ytterligare
förbättras med 3,1 miljoner kronor.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 47 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen. Resursfördelningen visar ändock på
ett underskott beroende på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte
räcker till i förhållande till det budgeterade värdet för dess ändamål, exempelvis att
finansiera studiehandledare m.fl. De interkommunala utbetalningarna och
ersättningarna till fristående huvudman beräknas i stort sett vara oförändrade.
Ersättningar från andra kommuner beräknas göra ett underskott på grund av en
prognos om något färre antal elever från annan kommun.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer att bli tre
stycken under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut
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Resultatrapport per den 30 april 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Prognos

Res.krav

Not 1

Not 2

Resultat

Intäkter

-47 481

-45 656

-1 825

-20 604

-20 604

Flödesbidrag rörligt

-43 192

-42 821

-371

-4 635

-592

Personalkostnader

84 126

74 407

9 720

22 203

25 300

Lokalkostnader

18 716

19 452

-736

-1 000

-1 000

Övriga kostnader

45 633

45 989

-356

1 154

1 154

Internt flödesbidrag rörligt

43 227

42 954

273

4 635

592

101 029

94 324

6 704

1 753

4 850

Summa
Exklusive kommunbidrag.

Not 1

Verksamheternas prognos. Not 2 Resultatkrav.

Resultatrapport per den 30 april 2018
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut

Not

Intäkter

-30 996

-61 466

30 470

35 419

Flödesbidrag rörligt

-40 616

-41 067

451

3 149

Personalkostnader

65 225

70 292

-5 067

-25 742

Lokalkostnader

19 856

20 399

-542

-1 868

Övriga kostnader

46 161

40 516

5 645

4 675

Internt flödesbidrag rörligt

40 638

41 194

-557

-3 392

100 268

69 869

30 399

12 241

Summa

Exklusive kommunbidrag. Not I flödesbidrag rörligt ingår även de fasta bidragen.

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-april för
åren 2019 och 2018. Nettokostnaden ökar för perioden med 24,5 miljoner kronor,
den procentuella ökningen är 35 procent. I jämförelse mellan åren minskar periodens
resultat från 30,4 miljoner kronor till 6,7 miljoner kronor, en minskning med 23,8
miljoner kronor.
Jämförelse mellan resultatrapport år 2019 och år 2018
Intäkter

Intäkterna är 15,8 miljoner kronor lägre för perioden år 2019 i jämförelse med
samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre redovisas
och förklaras genom följande tabell:
Konto, statsbidrag

Utfall
2018

Utfall
2019

351100 Statsbidrag fr Skolverket

-22 300

-15 186

-7 114

-4 278

-1 092

-3 186

-10 023

-9 844

-179

-9 954

-6 334

-3 619

-46 554

-32 456

-14 098

351700 Stb fr Migrationsverket
351900 Övriga Statsbidrag
352100 Driftbidrag från AMS
Summa perioden

Differens

Statsbidrag från Skolverket visar en negativ avvikelse på 7,1 miljoner kronor,
beloppen tillhör vuxenutbildningen och differensen beror framförallt på ej
periodiserade intäkter för perioden 2018 det vill säga att det låg på intäkter som inte
tillhörde perioden. Differensen för Migrationsverket beror på att ersättningar för asyl
inte inkommit för 2019 i jämförelse med 2018. Driftbidrag från AMS är lägre och
avser ersättning för ”Extra tjänster”1. Utöver det som redovisas i tabellen kan det
1

Är till för dem som antingen är långtidsarbetslösa eller som är nyanlända och har en etableringsplan
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påpekas att den interna försäljningen är lägre för perioden i år jämfört med
föregående år. Exempel på interna försäljningar är vuxenutbildningens köp av
utbildningar av gymnasiet inom exempelvis vård och omsorg. Intäkterna kommer för
året att visa ett negativt resultat på 20,6 miljoner kronor, en bidragande orsak till
avvikelsen är minskade intäkter för ”Extra tjänster”
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till
rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en
nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för
verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning,
undervisning-personalkostnader, och lärverktyg. Prognosen för året är negativ på 4,6 miljoner
kronor.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2019, i jämförelse med år 2018,
ökat med 4,1miljoner kronor För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka två
miljoner kronor avser löneökningar för 2018. Nettoökningen på 2,1 miljoner kronor
ligger i huvudsak på vuxenutbildningen. Prognosen för året pekar mot ett överskott
på 25,3 miljoner kronor. Det är framförallt budgeterade lönekostnader för ”Extra
tjänster”2 som visar på ett positivt resultat. Även gymnasiet, vuxenutbildningen samt
folkhögskolan har en positiv prognos. I utfallet ligger även till viss del obudgeterade
lönekostnader för projekt.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna 947 000 kronor lägre i en jämförelse med år
2018. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade
redovisningsprinciper för lokalkostnaderna på grund av komponentredovisning där
nämndens ram för lokalkostnader minskades med 3,8 miljoner kronor. Prognosen
blir för året negativ på en miljon kronor.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 5,5 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. En
ökning kan ses i kostnaden för köp av huvudverksamhet som exempelvis
gymnasieutbildning vid Gotland Grönt Centrum AB, upphandlad vuxenutbildning,
ökad kostnad för elevmåltider samt har årsutbetalning till studieförbunden gått på i
april månad. I övrigt kan inget extraordinärt ses för perioden. Prognosen för året är
positiv på 1,2 miljoner kronor. De rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad
per elev till rektor matchar i huvudsak den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter
rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga flödena 4,6 miljoner
kronor.

2

Personalkostnader som är budgeterade för hela budgetåret men där verksamheten avvecklas till hösten
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Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

127 953
127 953

123 318
123 318

Differens,
tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

4 635
4 635

1 467
1 467

1 514
1 514

-47
-47

Differens,
tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun

Budget,
tkr
28 089
10 810
4 950
-2 162
41 687

28 411
10 322
5 089
-1 953
41 869

-322
488
-139
-209
-182

238
74
37

235
78
36

3
-4
1

349

349

0

169 640

165 187

4 453

1 816

1 863

-47

Summa
Totalt

Prognos,
tkr

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 47 elever färre än budgeterat,
detta är en minskning med 39 elever i jämförelse med prognosen för delårsrapport 1.
Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under
våren och rektors prognos för höstens elevtal påräknas. Minskningen i antalet elever
och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 4,6 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas i stort sett vara oförändrade, den negativa nettoförändringen på 182 000
avser en prognos om färre antal elever från annan kommun. Elevtal för elever med
asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är inte
medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår

Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning

Resultat,
tkr
8 000
-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

2 322

Flödesbidrag, interna ersättningar

4 635

Språkintroduktion, IT-handledning

-266

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-13 866

Summa

-1 481

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.
Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
-182
-182
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När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar
påräknas resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på 1,5 miljoner
kronor. Prognosen för etableringsersättningen har dragits ned med en miljon kronor,
från nio till åtta miljoner kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid
antagningsenheten redovisar ett negativt årsresultat på 182 000 kronor.
Personal

Vid genomlysning av personalstatistik och personalkostnader för perioden till och
med april, finns inget som påverkar eller förändrar de tidigare fastställda analyserna
som redogjordes i delårsrapport 1.
Bilaga: Månadsrapport verksamheterna april GVN 2019

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
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Bilaga
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2019
Budget
2019

Delår 1
resultatkrav

April

Bokslut
2018

299 930

4 850

1 753

12 241

82 589

4 850

3 450

11 088

851

200

150

200

17,6%

Avdelningschef

7 320

-250

-250

165

-3,4%

Integrationsenhet

2 779

2 200

1 500

5 059

54,0%

Vuxenutbildning

22 789

2 200

2 200

3 725

9,7%

Folkhögskolan

20 961

500

-500

353

-2,4%

Ungdomsverksamhet

17 000

0

0

242

0,0%

Arbetsmarknad

10 889

0

350

1 344

3,2%

217 341

0

-1 697

1 153

TOTALT
AVD OCH SKOLFORMER
Ordförande

GYMNASIET

Avvikelse

Antagning, interkom. ers.

42 315

-77

-182

1 867

-0,4%

Inack- och reseersättning

2 330

300

400

570

17,2%

4 735

0

5 972

0,0%

-434

-434

-3 256

-0,8%

Wisbygymnasiet

134 316

Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT

Resursfördelning

54 343
846

0

0

-991

0,0%

1 717
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Arbetsutskottets beslut


Informationen tas emot.

Rektor för Gotlands folkhögskola Thomas Nilsson informerade om arbetet med
agenda 20301. Folkhögskolan kommer att testa en utbildningssatsning där deltagarna
kommer få en ökad kunskap avseende hållbart samhälle med utgångspunkt i agenda
2030 och de 17 globala målen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
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•

Verksamhetsberättelsen för Gotlands folkhögskola godkänns.

Sammanfattning

Gotlands folkhögskola har utarbetat förslag till verksamhetsberättelse.
Bakgrunden till att en verksamhetsberättelse utarbetas är dels att nämnden tillika
styrelsen, som ytterst ansvarig för verksamheten, ska ges en samlad information om
den verksamhet som bedrivits under det gångna året dels utgör
verksamhetsberättelsen en av delarna för ansökan om bidrag hos Folkbildningsrådet.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att utarbetad verksamhetsberättelse väl speglar den
verksamhet som bedrivits under det gånga året och föreslår därför att nämnden
godkänner densamma.
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Folkhögskolan med sitt särskilda demokratiuppdrag måste förhålla sig till skeenden i samhället.
Folkhögskolan ska verka för att minska utbildningsklyftorna och utbilda kring de olika diskrimineringsgrunderna.
I det hårdnande samhällsklimatet och det alltmer
polariserade politiska läget har Gotlands folkhögskola tillsammans med de andra folkhögskolorna
i landet under 2018 arbetat med demokratisatsningar av olika slag, samtalsgrupper och föreläsningar. Satsningarna har gått under beteckningen
#ViMåstePrata.
Vid en summering av verksamhetsåret 2018 kan
man konstatera att det har varit ett spännande
och utmanande arbetsår. Gotlands folkhögskola planerade under året för utökad verksamhet
genom att göra anspråk på några av de 8000
nya utbildningsplatser som totalt skulle fördelas
mellan skolorna över hela landet.
Särskilda utmaningar under året har varit att
anpassa resurser i form av boende, lokaler och
personal för att möta de nya grupperna av
studerande. Skolan har genomfört ett stort antal
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utbildningar med hög kvalitet på enheterna i
Hemse och Fårösund. Båda enheterna har haft en
omfattande tillströmning till etableringsutbildningen för nyanlända som anvisades till folkhögskolan från Arbetsförmedlingen, men också
Svenska från dag 1 som riktar sig till asylsökande
samt SFI studerande.
2018-05-08 13:37:31

Söktrycket till folkhögskolans utbildningar har
varit relativt gott. Arbetsförmedlingen som har
uppdraget att rekrytera deltagare till studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), har inte lyckats
med sitt uppdrag att rekrytera deltagare med
svag utbildningsbakgrund, varför Gotlands folkhögskola har lämnat tillbaka en del av de utbildningsplatserna till Folkbildningsrådet (FBR).
Hälften av de studerande på folkhögskolan
kommer från fastlandet, och 36 av dessa valde att
skriva sig på Gotland under 2018.
Pensionsavgångar och vakanser på grund av
tjänstledighet har under året bidragit till att
skolan behövt göra ett flertal nyrekryteringar av
personal.

f oto : g ot l a n d s f o l k h ö g s k o l a

f oto : l i n n e a r o n s t r ö m

Folkhögskolans roll i lokal och regional utveckling
i närsamhället
Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region
Gotland. Sedan några år tillbaka ingår folkhögskolan som en del av verksamheterna i Utbildnings och arbetslivsförvaltningen och sorterar
under Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan har två väl fungerande enheter i
Hemse och Fårösund.
Gotlands folkhögskola ser sig som en viktig aktör i
samhällsutvecklingen och deltar aktivt i lokalt och
regionalt utvecklingsarbete. Men folkhögskolans
roll och uppdrag är inte enbart regionalt utan det
finns också ett nationellt uppdrag. Folkhögskolan
utbildar för den Gotländska arbetsmarknaden
men också för kompetensförsörjning i andra regioner. Detta sker genom de yrkesutbildningar och
yrkesförberedande utbildningar som folkhögskolan erbjuder.
Folkhögskolan definierar lokal och regional
utveckling som ett brett begrepp som handlar om alla de förutsättningar som krävs för att
människor ska kunna leva och bo i en bygd. Det
handlar inte bara om försörjning utan också om
att människor är delaktiga i en demokratisk pro-

cess, likaså i kommunikation, kulturliv och föreningsliv. Folkhögskolan har också en viktig roll när
det gäller att höja den allmänna utbildningsnivån.
Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av
de lägsta utbildningsnivåerna i landet. Viktigast
här är förstås den allmänna linjen som tillgodoser
ett utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.
Folkhögskolan har under året deltagit i den regionala kompetensplattformen och samverkar med
flera av de andra utbildningsanordnarna på ön.
Under året har Region Gotland antagit en Filmstrategi där filmutbildningarna utgör en viktig del
i försörjningen av medarbetare till branschen.
Under året har samarbetet med Film på Gotland
och andra filmaktörer fördjupats. Projektering för
en utökning av studentboenden i Fårösund har
påbörjats under året och projekteringen av upprustning av studentboenden i Hemse har varit en
viktig fråga under året.
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Utveckling och profilering
2018 präglades av rekrytering och utveckling av
ett par nya profiler huvudsakligen inom filmutbildningarna. Utökningen av antalet studieplatser skulle kunna få positiva effekter för Gotlands
folkhögskola som ända sedan enheten i
Fårösund etablerades haft en betydande verksamhet utöver tilldelade statsbidrag samt att det
nu skulle vara möjligt att erbjuda nya utbildningar och utöka de befintliga. Rekryteringen och
utökningen fungerade väl och inför höstterminen
fanns det behov av fler studentboenden i Fårösund än de som skolan kunde erbjuda. Detta
löstes genom tillfälliga hyreskontrakt med olika
fastighetsägare i Fårösund.
Nu står vi i det västerländska och svenska samhället inför nya stora utmaningar som handlar
om klimatet och enligt en samlad forskarkår en
nödvändig minskning av belastningen på jordens
resurser. Det handlar om hur vi ska kunna ställa
om vårt samhälle till ett hållbart och uthålligt
samhälle, det handlar bl.a. om ekologisk hållbarhet, hållbara försörjningssystem av mat, vatten
och energi men också om social och ekonomisk
hållbarhet. Allt detta kräver en bred insikt och en
djupare kunskap.
Sverige har höga ambitioner att bidra till genomförandet av Agenda 2030 vilket tydliggörs och
konkretiseras bland annat i Handlingsplan Agenda 2030 (plan för 2018 - 2020) som regeringen
fastställde i juni 2018. Handlingsplanen beskriver
regeringens centrala åtaganden och lyfter fram
vikten av att genomförandet måste bygga på ett
brett samhällsengagemang på samhällets alla
nivåer.
Region Gotland har statens uppdrag att leda och
samordna det regionala tillväxtarbetet i länet. Just
nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) med syfte att uppnå en
hållbar regional utveckling. Det regionala utveck-
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lingsarbetet är inriktat på en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar utveckling – helt i linje
med de övergripande ambitionerna Agenda 2030.
I Handlingsplanen för Agenda 2030 framhålls
vikten av att folkbildningen (Folkhögskolor och
studieförbund) bidrar till att höja den generella
kunskapen vad gäller hållbar samhällsutveckling
på både lokal och regional nivå.
Gotlands folkhögskola har en tydlig och stark
förankring hos den gotländska allmänheten och
vill axla den utmaning och förväntan som uttrycks
i Handlingsplan Agenda 2030.
Det internationella utbytet har under 2018 utökats
så att både Socialpedagogutbildningen och FilmCrewutbildningen har utbyte med varsin institution i Indien. I januari 2018 öppnade folkhögskolans restaurang i egen regi i Fårösund.

Utvärdering av Handlingsplan 2018
Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Vi vill vara ett center för kultur i alla former
Ett av statens fyra syften med statsbidraget till folkhögskolan är att bidra till
att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Gotlands folkhögskola har under 2018 erbjudit en mängd olika kulturarrangemang, såväl på de
båda skolenheterna som på andra arenor och scener på ön.
Arrangemangen är i de flesta fall öppna för allmänheten, allt från stora evenemang som konserter och utställningar, till mindre och mer frekventa samlingar med både dans- och musikuppträdanden. Deltagarna som studerar på de
estetiska linjerna, inom textil, foto, musik, film och skrivande har årliga turnéer
eller utställningar och andra publika arrangemang.
Den fortsatta utvecklingen av Kustateljén i Fårösund, som Gotlands Filmcentrum & Kulturhus är en viktig del av folkhögskolans bidrag till ett
breddat kulturliv på ön.

Låg avbrottsfrekvens i våra utbildningar
Folkhögskolan arbetar kontinuerligt med antagning och mottagande.
Ansökningshandlingar och studerandekommunikation sker digitalt via
skolans administrativa system Schoolsoft. Skolan arbetar för att nå så låg
avbrottsfrekvens som möjligt, skolan har dock kunnat notera en ökande andel
studerande med psykisk ohälsa och kan också avläsa den problematiken
som en icke oväsentlig del av avbrotten. Under höstterminen 2018 avbröt 9
deltagare av 60 sina studier på Allmänna linjen vilket motsvarar 15%, motsvarande siffra ht -17 var 6%. På särskilda kurser valde 10 personer av totalt 208
att avbryta studierna vilket är knappt 5%, motsvarande siffra ht -17 var 3%

Ett ökat söktryck, både på allmän linje och kurser
Tillgången på arbete har varit ovanligt god i Sverige det sista året med rekordlåga arbetslöshetssiffror. Därtill har tillgången på utbildningsplatser, såväl
inom kommunal vuxenutbildning som YH och högskola och Folkhögskola
väsentligt utökats. Detta har inneburit en ökad konkurrens om sökande och
har kunnat avläsas i antalet sökande till folkhögskolornas kurser. Det här gäller
naturligtvis inte bara Gotlands folkhögskola utan gäller generellt för utbildningsinstitutioner i hela landet. Söktrycket på Allmänna linjen för Gotlands
folkhögskola var hösten 2018, 1,24 sökande per plats vilket kan jämföras med
hösten 2017 där motsvarande siffra var 1,14. På särskilda kurser var söktrycket
hösten 2018 1,3 sökande per plats, motsvarande siffra 2017 var 1,7.
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En hög andel av kursdeltagarna ska uppge att de
rekommenderar oss till andra
Omdömet som de studerande lämnar är en viktig del i rekryteringen av nya
deltagare. Målvärdet har satts till minst 90% av deltagarna ska uppge att de
rekommenderar skolan till andra. Vid vårenkäten 2018 var siffran 96% vilket
skall jämföras med 2017 då siffran var 87%.

Bidra till ett ökat självförtroende och ökad självinsikt
hos deltagarna
Att arbeta med varje deltagares enskilda behov och utgå från de behoven i
lärandet är en del av folkhögskolans pedagogiska modell och en central arbetsmodell hos skolans personal. I skolans vårenkät ställs frågan om studierna
har gett deltagarna ökat självförtroende. Indexvärdet blev 78 vilket är en rejäl
ökning (+9) i jämförelse med 2017. Målvärdet är 71.

Erbjuda en bra och trygg boendemiljö
Av de deltagare som bodde på skolans båda internat höstterminen 2018
svarade 94 % att de trivs (föregående år 91%) och indexvärdet på frågan om
de anser att skolan arbetar för att skapa en god stämning och en trygg miljö
blev 86% (föregående år 86% )

Ett demokratiskt förhållningssätt
Ett av statens syften med stöd till folkhögskolor är att stärka och utveckla
demokratin och för att ha en möjlighet att arbeta med dessa frågor måste vi
själva ha ett demokratiskt förhållningssätt som genomsyrar hela skolan.
På frågan om deltagarna anser att skolan arbetar på ett demokratiskt sätt som
uppmuntrar delaktighet och inflytande får skolan indexvärdet 78 på vårens
deltagarenkät, (föregående år 73). Målvärdet är angivet till 71.

Jämställdhetsintegrering
Gotlands folkhögskola arbetar sedan många år för ökad genusmedvetenhet
och jämställdhet. Jämställdhetsarbetet omfattar beslutsprocesser, rekrytering,
lönesättning. Flera av skolans utbildningar har normkritik och genuskunskap i
sina kursplaner. Skolans likabehandlingsplan garanterar att de olika verksamheterna känner till och följer de fastlagda målen för arbetet.

Deltagare ska ha kännedom om likabehandlingsplanen och
möjlighet att påverka innehållet inför årlig revidering
Vetskapen och efterlevnaden av skolans likabehandlingsplan är en del av
värdegrundsarbetet. I deltagarenkäten får deltagarna svara på om man är
medveten om Likabehandlingsplanen och om man har arbetat med den
på linjenivå.
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Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Gotlands folkhögskola arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitet i
verksamhetens olika delar. Kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i ”Fyra hörnstenar” för att identifiera det specifika i folkhögskolans uppdrag och arbete.
Pedagogik, Bildningsmiljö, Ledning, Formalia är de områden som utgör
fokusområden för det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan genomför årligen
deltagarenkäter för att ta reda på om deltagarna upplever att skolan erbjuder
det som utlovats. Även medarbetarenkäter genomförs parallellt med medarbetarsamtal för att identifiera förbättringsområden, resultaten bearbetas och
hanteras genom handlingsplaner som sedan följs upp.
Processkartläggning och en årlig revision utifrån statsbidragsvillkoren av administrativa funktioner och hantering av det formella ansvaret är viktiga delar
för att säkerställa hög kvalitet och trygghet i hanterandet av såväl ekonomi
som intyg och formaliahantering. Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt
med frågan om ledning och styrning, under året har fokus legat på salutogent ledarskap. En annan viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är att
säkerställa forum för att lyfta viktiga frågor såväl för deltagare som medarbetare och sådana forum genomförs kontinuerligt. I skolråd/kursråd, boenderåd/
internatmöte, matråd, skyddsronder, APT och samverkansmöten där frågor
lyfts och protokollförs för att kunna hanteras på ett relevant sätt.

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Vi vill befästa och utveckla den goda arbetsmiljön
på folkhögskolan.
Genom att följa upp medarbetarenkäten och upprätta handlingsplaner utifrån de behov som framkommit vid undersökningarna arbetar skolan systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Även medarbetarsamtalen utgör ett viktigt
instrument för att komma åt eventuella brister. Genom att kontinuerligt samtala om folkhögskolans mål och hur skolan kan/ska arbeta för att nå dessa,
skapas en bred samstämmighet och medvetenhet som bidrar till uppfyllelsen
av de satta målen.

Ett rakt och tydligt ledarskap
Ett rakt och tydligt ledarskap som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje är ett uttalat mål för Folkhögskolan. Genom delegerat ledarskap kommer målsättning och tydlighet
nära de olika verksamheterna. Ytterligare en form att utveckla en god arbetsmiljö i de olika arbetslagen är att arbeta med kollegial handledning, arbetet
har påbörjats men det finns mer att utveckla.
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Särskilt uppmärksamma arbetsbelastning och ojämn
arbetsfördelning
Att arbeta med ett stort mått av frihet utifrån förtroende och tillit kräver en
ökad uppmärksamhet och en individuell förmåga till gränssättning. Förmåga
och möjlighet att påverka ojämn arbetsbelastning är en återkommande och
prioriterad fråga i samverkansarbetet.

Alla medarbetare ska ha god kunskap om likabehandlingsplanen
Folkhögskolans arbete vilar på en tydlig värdegrund, förhållningssätt och
likabehandling är grundbultar i det demokratiska arbetssättet, detta förutsätter att alla medarbetare har god kunskap om och är väl förtrogna med
skolans likabehandlingsplan. Planen är därför återkommande vid olika typer
av personalsamlingar.

Analys av medarbetarenkäten
Medarbetarenkäten utgör grunddokumentet i det sociala skyddsrondsarbetet. De svagaste resultaten eller uppenbara bristerna identifieras och analyseras på enhetsnivå. Särskilda handlingsplaner upprättas för att komma till rätta
med eventuella brister och redovisas i ett regionalt analysverktyg gemensamt
för hela Region Gotland.

Användning av digitala verktyg
I Etablerings- och SFI-kurserna sker ett aktivt arbete med att utveckla den
digitala kompetensen hos deltagarna.

Gotlands kompetensförsörjning
Bidra till att utbildningsnivån i samhället höjs
Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller att höja den allmänna
utbildningsnivån. Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta
utbildningsnivåerna i landet. Viktigast här är förstås den allmänna linjen som
tillgodoser ett utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.
Folkhögskolan är en av deltagarna och aktiva aktörerna i den regionala
kompetensplattformen vars syfte är att höja kompetensnivån och att förse
den gotländska arbetsmarknaden med utbildade personer. Utbildning har en
avgörande betydelse för det gotländska samhället.
Dagens samhälle kräver aktiva och kunniga medborgare i alla åldrar som kan
tillvarata sina demokratiska fri- och rättigheter. Den tekniska utvecklingen
påverkar såväl arbetsliv som privatliv. Ökad valfrihet ställer krav på förmåga att
inhämta och kritiskt granska information.
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För att fungera i det moderna samhället och i det sociala samspelet krävs inte
bara kompetens och kunskap utan också bildning. Nödvändigheten att tolka
och möjlighet att hantera den ständigt ökande mängden av information och
erbjudanden/val utgör en viktig del av individens demokratiska rättigheter.
Ett föränderligt samhälle kräver en högkvalitativ och flexibel utbildning för
såväl unga som vuxna. Förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden kräver ständig förnyelse av utbildningsutbud och former som utvecklar
individen och individernas studieförmåga och studieintresse samt viljan att ta
ansvar för det egna lärandet. I detta avseende har folkhögskolan en viktig roll
att spela.

Att bidra till att efterfrågan på kompetenser tillgodoses
I detta avseende är Folkhögskolan en viktig aktör i det gotländska samhället.
Dagens arbetsliv ställer allt större krav på högre utbildning. Många vuxna är
intresserade av vidareutbildning men hindras i sin yrkeskarriär av att de saknar
behörighet för högre studier. Många behöver stimulans och stöd för att ta
steget vidare.
Genom att möjligheten till kompletterande utbildning erbjuds på hemorten
ökar dels förutsättningarna för att den enskilde påbörjar och genomför högre
studier, dels att man förblir boende i kommunen under och efter högskolestudierna. Efterfrågan på arbetskraft med högre utbildning ökar ständigt, en
bred och högkvalitativ gymnasieskola och vuxenutbildning är ett effektivt
sätt att öka andelen med högre utbildning på Gotland.
Den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik utveckling av det gotländska samhället och näringslivet torde vara den yrkesverksamma befolkningens
utbildning och kompetens. Utbudet inom vuxenutbildningen såväl folkhögskolan som Kom Vux kommer att ha stor betydelse för tillväxten i regionen.
Det är viktigt att på Gotland eftersträva former som främjar såväl kontinuitet
som flexibilitet. Nya grupper tillkommer ständigt som behöver få en andra
chans efter avbrutna studier.
Innehållet i utbildningsutbudet skall svara mot det faktiska behovet på arbetsmarknaden men framförallt av nya kompetenser som kommer att krävas
för att vi skall få ökad tillväxt. Vuxenutbildningen måste därför utöver kurser
som är högskoleförberedande även erbjuda kurser som har direkt koppling
till det regionala behovet utifrån det regionala tillväxtarbetet.
Flera av folkhögskolans utbildningar leder direkt in på en arbetsmarknad med
stor efterfrågan. De som läser på utbildningarna till socialpedagog och filmarbetare är hett eftertraktade på den gotländska arbetsmarknaden och går ofta
direkt till arbete efter avslutad utbildning. Samhällsnyttan i kombination med
individens utveckling är målsättningen i folkhögskolans arbete.
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Allas ansvar för skolans uppdrag

Utveckla och bredda arbetet med genuskunskap och
de olika diskrimineringsgrunderna
Folkhögskolans likabehandlingsplan är ett levande dokument och uppdateras årligen. Den tar sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna
som återfinns i diskrimineringslagen. Där finns vision, mål, handlingsplan och
utvärdering beskrivna.
Vid starten av läsåret 2018 påbörjades implementeringen av planen för såväl
nya som gamla deltagare, och vid höstterminens slut skedde den första utvärdering. Av skolans alla långkursdeltagare hade 93% fått kännedom om den
och drygt 72% fått möjlighet att lämna synpunkter. Det får man anse som
ett gott resultat efter så kort tid. På frågan om man upplevt någon form av
trakasserier på skolans varade 94% nej och resterande 6% ja. Dessa fördelades
relativt jämnt över samtliga diskrimineringsgrunder.

Strategisk kompetensutveckling
Den personal som arbetar på Gotlands folkhögskola ska ha en grundkompetens
inom några särskilda områden som ska vara gemensamma oavsett arbetsroll.
Arbetet med att identifiera dessa kompetenser har resulterat i tre prioriterade
områden. Målsättningen med detta är att inom några år kompetensutveckla all
personal på lite olika sätt beroende på behov i sitt arbete.

Områdena är:
•
•
•

Folkbildningskunskap
Bemötande/kommunikation
Kunskap om olika funktionsvariationer

Integration och etablering
Utveckla samarbetet mellan kurserna
Under 2018 har kurserna som riktar sig till nyanlända en fortsatt hög beläggning. På Etableringskursen har det gått totalt 59 personer, på kursen
SFI Svenska för invandrare har 108 personer varit inskrivning under vår- och
höstterminen och på Svenska från dag 1 har det varit 21 deltagare.
Integration i det svenska samhället måste ske på olika nivåer och en av dessa
nivåer har för folkhögskolan varit att arbeta mer med gemensamma projekt
över linjegränserna. Exempel på detta har varit Klassträffarna i Hemse då olika
klasser en gång per vecka träffat Etablering/SFI och gjort gemensamma aktiviteter. Satsningen har varit mycket lyckad.
I Fårösund har man regelbundet bjudit in till liknande möten mellan Etablering/SFI och övriga deltagare på skolan.
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Bidra till att målgruppen snabbare hittar sin plats i samhället
Målgruppen ingår i flera olika arbetsintroducerande aktiviteter som hanteras
av Arbetsförmedlingen (AF). Därtill introduceras deltagarna till individuella
praktikplatser där skolan har varit behjälplig med kontakter.

f oto : l i n n e a r o n s t r ö m

Risk och väsentlighetsanalys
Identifiering av händelser:
Interna och externa händelser som kan påverka folkhögskolans möjligheter
att nå sina mål identifieras och redovisas till förvaltningen vid fyra tillfällen
per år. Dessa delårsrapporter skall innehålla en beskrivning av väsentliga och
kritiska händelser inom kvalitet, ekonomi och medarbetare. På så sätt är riskoch väsentlighetsanalysen systematiserad och dokumenterad.

Riskbedömning och åtgärder:
När en intern eller extern händelse har identifierats görs en riskanalys med
utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvens för verksamheten.
I skyddsronderna (både den fysiska och psykiska) identifieras risker och
händelser värderas och processas i alla personalgrupper, vilket resulterar i
åtgärdsplaner. Dessa planer samverkas därefter med berörda fack.
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Genomförda kurser
Deltagarna läser de ämnen som ingår i grundläggande
behörighet till högskola. Kursen ges på grundnivå och
gymnasienivå beroende på vilken skolbakgrund och
ibland vilken arbetslivserfarenhet deltagaren har.

Allmänna linjen

Från 2018 utfärdas SeQF-intyg till de deltagare på
Allmänna linjen som uppnått grundskole- eller gymnasiekompetens. SeQF är en del av det europeiska
ramverket för nivåplacering av olika utbildningar och
jämförbarheten i hela Europa.

SMF / Studiemotiverande folkhögskolekurs

SMF-kurs har tillsammans med Arbetsförmedlingen
erbjudits i Hemse. Den riktar sig till unga med låg
utbildningsnivå och som är arbetssökande vid AF.
Målet är att de studerande ska kunna gå vidare i andra
studier efter avslutad SMF-kurs

Ella Music-utbildningen
Ella Pop-/Rock
Ella Composer

En musiklinje som vänder sig till kvinnor och transpersoner som vill satsa på musik. Förutom ett års
grundutbildning finns möjlighet att bygga på med ett
projektår. Hösten 2018 startade ytterligare en profil, Ella
Composer, ett år med möjlighet att fördjupa sig i att
skriva musik för ett specifikt projekt.

Fotolinjen

Utbildningen är en grundläggande, yrkesförberedande
fotoutbildning. Skolan erbjuder även ett påbyggnadsår
i form av ett projektår.

FilmCrew

Detta är en två-årig yrkesutbildning med fokus på
att lära sig arbeta med film-/TV-produktioner genom
att göra skarpa projekt där deltagarna är uppdelade i
filmteam.

Livskraft

En kurs för de som behöver hjälp att hitta vidare i livet
med hjälp av kreativt skapande, friskvård, framtidsinriktade samtal mm. Utbildningen är ett-årig.

Story
Story MasterClass

Utbildningen är utformad utifrån den kommersiella
film- och TV-branschens förutsättningar när det handlar om att skriva manus. Det är en två-årig yrkesutbildning. Hösten 2018 startade Story MasterClass, ett
masterår på distans med två fysiska träffar per termin.

Musiklinjen

En ettårig utbildning som erbjuder en grundkurs i
musik och fördjupningar i gitarr, sång, folkmusik, fiol
och körledning. Utbildningen kan också byggas på
med ytterligare ett fördjupningsår.
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Textillinjen

Detta är en ettårig utbildning för de som både vill
designa, konstruera och sy kläder. Skolan erbjuder ett
påbyggnadsår i form av ett projektår.
Dessutom har två kortare kurser erbjudits i pälssömnad och textiltryck.

Skrivarlinjen

Utbildningen bygger på skönlitterärt skrivande där deltagarna ges möjlighet att utveckla sitt eget skrivande
och utbildningen är ett-årig.

Socialpedagog

Detta är en två-årig yrkesutbildning som har två inriktningar. Behandling och ungdomsgård och Mänskliga
rättigheter och migration. I den senare ingår en studieresa till Indien.

Deltidskurser

Kurserna är utformade som ”dagfolkhögskola” och
grupperna träffas en dag/vecka. Grupper finns i Hemse
och i Fårösund. Ämnena varierar utifrån deltagarnas
önskemål, det kan vara Gotlands historia, konsthistoria,
datakunskap, m.m.

Etableringskurs

Detta är en 6-månaders kurs och är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet
och riktar sig till nyanlända invandrare. Rekrytering sker
av Arbetsförmedlingen. Syftet med utbildningen är
att deltagarna ska ha stärkt sina möjligheter att få ett
arbete.

Svenska från dag 1

Kursen riktar sig till asylsökande personer och finansieras genom ett särskilt anslag från Regeringen via
Folkbildningsrådet. Syftet med kursen är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda
en framtida etablering i samhället.

SFI / Svenska för invandrare

I januari 2016 fick Gotlands folkhögskola tillstånd av
Skolinspektionen att bedriva kurser i SFI. Många av deltagarna som fullgjort sin Etableringskurs har övergått
till att studera SFI, men även andra deltagare har sökt
sig både till Hemse och Fårösund

Sommarkurser

Varje sommar erbjuds ett antal kortare sommarkurser.
Dessa kan vara allt från 3 dagar till 4 veckor och har ett
varierat innehåll.

Exempel på sommarkurser är:
• Smaka på Gotland
• Arkeologi, svensk och internationell
• Cykla på södra Gotland
• Irländsk låtkurs
• Fjärilar och natur på Gotland
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Statistik
Kurstyp

Kursnamn

2018

2017

2016

1 885

1 888

2 080

173

182

354

1

Allmänna linjen

4

Allmänna linjen, extra platser

2

Särskilda kurser

4 196

4 215

5 173

22

Särskilda kurser, extra platser

1 626

1 027

570

3

Korta kurser /Sommarkurser

162

367

434

9

Uppdragsutbildning

0

0

0

15

SMF - studiemotiverande fhsk-kurs

40

29

39

26

Svenska från dag 1

735

431

192

21

Etableringskurs

1 066

1 456

1 118

8

SFI, Svenska för invandrare

2 397

1 508

345

12 280

11 103

10 305

TOTALT ANTAL DELTAGARVECKOR

Antal deltagare uppdelat per termin och kön
HT

Kvinnor

VT

Kvinnor

2018

533

337

395

234

2017

301

179

344

206

2016

290

181

378

229

Lärartäthet 2016-2018
Visar antal lärare per 1 000 deltagarveckor
2018

2017

2016

Allmänna kursen

2,70

2,23

2,36

Särskilda kurser

2,54

2,89

2,28

I tabellen nedan går det att läsa vilka förkunskaper de studerande på allmän och särskild kurs har,
vilka som har grundskolekompetens alternativt gymnasiekompetens.
Kurs

Utan grundskolekompetens

Med grundskolekompetens

Utan gymnasieutbildning

Med 3-årig
gymnasieutbildning

Med högre
utbildning

Allmän linje

17

10

34

1

1

Särskild linje

1

1

23

189

57

Deltagarna fördelade på ålder HT 2018
Kurs

< 18 år

18-24 år

25-29 år

30-45 år

46-60 år

> 60 år

Allmän linje

0

40

13

7

3

0

Särskild linje

0

98

34

32

25

82

Etableringskurs/SFI

0

12

18

40

10

1

Svenska fr. dag 1

0

9

3

7

1

0
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Sommarkurser

Verksamheten på Gotlands folkhögskola kan delas
in i tre terminer, läsårets två och sommaren som vi
kallar ”den tredje terminen”.
Planeringen inför varje sommartermin startar alltid
under hösten då kursutbudet planeras och nästan
varje år presenteras någon ny kurs medan någon
annan försvinner. Kontakt tas med tänkbara lärare
och kursuppläggen planeras. Sommaren är en viktig del av folkhögskolans totala utbud, inte minst
för att kunna nyttja lokalerna året runt på ett mer
effektivt sätt.
Utvärdering sker efter varje sommar både gällande utbud och marknadsföring för att hitta nya
målgrupper och upplägg.
I tabellerna nedan redovisas antal genomförda
kurser samt antal gästnätter.

Sommarkurser
Antal kurser

Antaldelt

Antaldelt.v

2018

25

457

465

2017

20

335

367

2016

19

389

434

Gästnätter
Antal nätter
2018

2 673

2017

2 723

2016

2 291
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Kvalitetsarbete

Strategi, genomförande, åtgärder och utveckling
som skett i verksamheten samt ev. resultat av
tidigare åtgärder.
Folkhögskolans handlingsplan 2018 utgår
från statens syften med stöd till folkhögskolor samt förvaltningens prioriterade
utvecklingsmål inom följande områden:
•

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

•

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

•

Gotlands kompetensförsörjning

•

Allas ansvar för skolans uppdrag

•

Integration och etablering

Handlingsplanen revideras årligen utifrån de
behov och resultat som framkommit och som
skolan upplever. Varje linje tar utifrån studerandeenkäten fram förbättringsområden inom sin verksamhet. Dessa reflekteras sedan tillsammans med
linjeledargruppen och vidare till ledningsgrupp.
Reflektion kring metod och lärande är en naturlig
del av det vardagliga arbetet och därigenom sker
utveckling och ständig förbättring.

Pågående utvecklingsarbeten:

För att följa upp de aktiviteter vi beskrivit
används ett flertal olika verktyg, bl.a:
•
•

Kursspecifika studerandeenkäter ca 1 ggn/år
Gemensamma studerandeutvärderingar för
hela skolan 2 ggr/år

•

Medarbetarenkät 1 ggr/år

•

Processkartläggning beroende på behov och
område

•

Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i
lednings- och personalgrupp samt i klass- och
kursråd när så är lämpligt. Resultat och eventuella
åtgärdsplaner redovisas på förvaltningsnivå.

Medarbetar- och lönesamtal
vardera 1 ggn/år

Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i
18

•

Antagningsprocessen

•

Kompetensutveckling omkring tillgängliga
lärmiljöer

•

Implementering av hållbarhetsmålen utifrån
Agenda 2030.

•

Arbete med den interna kommunikationen
med utbildningsinsatser inom Office 365

•

Mottagningsprocessen och introduktionen
för nyanställda medarbetare på folkhögskolan

Organisation

Folkhögskolestyrelsen /
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Eftersom Gotlands folkhögskola har Region Gotland som huvudman och ingår i Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen fungerar Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden även som Folkhögskolestyrelse.

Kursråd, skolråd, matråd och internatmöten
Att lyssna in och ta tillvara deltagarnas åsikter och
låta det vara en naturlig del av verksamheten är
en av grundstenarna på en folkhögskola. Ett av
statens syften är att ”Stärka och utveckla demokratin” och det kan ske både i det lilla sammanhanget
och i det stora.

Många beslut är delegerade till rektor enligt
särskild delegationsordning, men ärenden som
hamnar på styrelsens bord är t.ex. verksamhetsmål, budget, uppdrag, kursutbud och uppföljning.

Till de olika deltagarråden utser klasserna sina
representanter vid kursens början. Råden har sina
samlingar ca 1 gång/månad. Inför ett rådsmöte
tas aktuella frågor upp i klasserna för att sedan
föras vidare till rådet, där det sedan protokollförs.

Ledningsgrupp
Folkhögskolans ledningsgrupp fungerar som
rådgivande organ för rektor. Ärenden som tas upp
i ledningsgruppen är av övergripande slag, t ex
studeranderätt, förslag på kursutbud, planering av
gemensamma kursdagar, kompetensutveckling,
budget och utvärderingar.

De olika ärendena tas sedan upp för hantering.
Aktuella frågor som tagits upp kan vara studeranderätt, arbetsmiljö, information på hemsida,
matens innehåll, internatfrågor, m.m.

Linjeledare och linjeråd
Varje linje företräds av en ansvarig linjeledare
som har ett av rektor delegerat ansvar för linjens
ekonomi, arbetsmiljö, planering och ett operativt
personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras
i ett linjeledaravtal. Linjeledarna träffas tillsammans med rektor/biträdande rektor ca 1 gång per
månad, antingen enhetsvis eller gemensamt för
planering och överläggning. Varje linje har sina
egna linjeråd, då respektive linjes personal träffas
för planering och samtal om den aktuella verksamheten.
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f oto : ö v e r s t ; få r ö s u n d , n e d e r s t ; b yg g n a d e r h e m s e .
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Studeranderättsligt arbete

Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av få
gemensamma regler. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.
För att stärka den rättsliga ställningen för de som
studerar vid en folkhögskola har Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd (FSR) tillsatts.

Arbetet är uppdelat i tre områden:

Om den studerande under sin studietid inte anser
sig ha fått det som skolan utlovade i sin information kan den studerande vända sig till FSR för att
få sin sak prövad. Det är ett viktigt löpande arbete
som pågår hela året, på alla nivåer, för att göra
skolans information så tydlig som möjligt och att
leva upp till den utlovade standarden.

2. Skolans personal ska vara informerade och
uppdaterade kring studeranderätt och skolans egen standard.

Deltagarna på Gotlands folkhögskola har tillgång
både till studie- och yrkesvägledare och stöd från
kurator.
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1. Skolan måste säkerställa att all information är
tydlig och korrekt. Information som getts till
deltagare innan kursstart ska vara korrekt och
även dokumenteras och arkiveras.

3. Deltagarna ska ha fått information som är
tydlig, lättillgänglig om hur överklagan går till.

Ekonomi

Under 2018 var folkhögskolans omsättning drygt
54 mkr, vilket är en ökning med 3 mkr jämfört
med föregående år. Främsta orsaken är det ökade
antalet statsbidragsberättigade deltagarveckor,
ökat bidrag för Svenska från dag 1 samt bidrag
från SPSM. Däremot minskade antalet deltagare
på etableringskurs. Det sammanlagda resultatet
vid årets slut blev 353 tkr.

I följande diagram redovisas omsättning under
fem år uppdelad mellan stat, region och egen
finansiering.

Antalet genomförda deltagarveckor är grunden
för statsbidragets storlek. Folkbildningsrådet
fastställer taket för antalet bidragsberättigade
deltagarveckor.
För Gotlands folkhögskola har grundtilldelningen,
6 081 deltagarveckor, i princip legat stilla sedan
2006. Under de senaste åren har det som kallats
”utökade platser” tillkommit som ett resultat av
ytterligare tilldelning av utbildningsplatser från
staten till Folkbildningsrådet.
2018 utökades platserna med 5 000 platser till
totalt 8 000 platser motsvarande 175 000 deltagarveckor.
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Egen försäljning

Den utökade tilldelningen av studerandeplatser
kommer sannolikt att permanentas 2019/20.
Tilldelade utökade platser för Gotlands folkhögskola blev 1 898 deltagarveckor och vi använde
1 799 av dessa. Totalt 7 880 bidragsberättigade
deltagarveckor genomfördes under 2018.
Kurser med specialdestinerade statsbidrag har
också bedrivits, Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs, samt Svenska från dag 1, på
totalt 1 841 deltagarveckor och SFI-kurser på totalt
2 397deltagarveckor.

Axel Herman Hägg ritade Gotlands folkhögskolas
skolhus i Hemse som stod färdigbyggt 1891.
Det kallas än idag ”Häggska Huset”.
Byggnaden är idag kulturminnesförklarad.
Unknown photographer [Public domain].

f oto : h ä g g s k a h u s e t .
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Resultatsanalys

Årsbudget tkr
Jan 18 - Dec 18

Ack utfall tkr
Jan 18 - Mån 13 18

Resultat tkr

-4 781,0

-6 171,3

1 390,3

-52,0

-34,1

-17,9

-4 320,0

-2 726,7

-1 593,3

-21 020,0

-21 196,2

176,2

-2 630,0

-2 865,2

235,2

-32 803,0

-32 993,5

190,5

2 524,0

801,7

1 722,3

33 208,0

33 713,6

-505,6

Org
464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel
Taxor o avgifter
Övriga intäkter/inkomster
Hyror och arrenden
Bidrag *
Försäljning vht o entreprenader **
Summa vht intäkter
KOSTNADER
Köp av verksamhet
Personalkostnader inkl PO
Lokalhyror

8 007,0

8 758,8

-751,8

Bränsle, energi o vatten

2 120,0

1 922,1

197,9

Förbrukningsmaterial

2 959,0

3 406,4

-447,4

Diverse övriga tjänster

4 648,0

4 730,9

-82,9

854,0

816,1

37,9

54 320,0

54 149,6

170,4

0,0

7,9

-7,9

21 517,0

21 164,0

353,0

Kapitalkostnader
Summa vht kostnader
Finansiella intäkter o
kostnader
RESULTAT
Not *

Periodiserat

Specifikation av bidrag

till 2019
Statsbidrag från FBR

-14 413 700,0

Organisationsbidrag

-202 200,0

-885 000,0

Verksamhetsbidrag

-9 790 400,0

Förstärkningsbidrag

-460 000,0

-10 200,0

Bidrag språkligt stöd

-69 900,0

25 200,0

-312 000,0

-57 900,0

Bidrag för korttidsutbildade
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Bidrag extra platser Allmän
kurs

-278 500,0

-114 300,0

Bidrag extra platser Allmän/
Särskild kurs

-2 617 900,0

-45 000,0

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

-2 242 195,0

Stödperson

-2 206 000,0

Bidrag vid vissa studier

-36 195,0

Övriga bidrag

-4 540 305,0

Etableringskurs

-2 111 500,0

Etableringskurs, överfört till
2019

1 754 600,0
550 000,0

Etableringskurs, överfört från
2017 till 2018

-399 500,0

Studiemotiverande folkhögskolekurs

-69 000,0

Asyl, Svenska från dag 1

-1 396 500,0

Arbetsmarknadsstöd

-367 776,0

Övrigt

-196 029,0

TOTALA BIDRAG

-21 196 200,0

Not **
Försäljning vht o
entreprenader

-2 865 200,0

Mobilitetsersättning

-787 841,2

Övrigt

-2 077 358,8

25

1 204 600,0

1 552 400,0

Gotlands folkhögskolas styrelse
Ordinarie ledamöter Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-2022:

Andreas Unger, Visby
Ordförande

Philip Swärd, Slite

Joakim Samuelsson
1:e vice ordförande, Visby

Malin Åberg, Romakloster

Aino Friberg Hansson
2:e vice ordförande, Visby

Kjell Genitz, Slite

Birgitta Nylund, Visby

Wolfgang Brunner, Visby

Viktoria Öjefors, Hemse

26

Sammanfattning

Gotlands folkhögskola är en väl fungerande verksamhet som genom den unika utbildningsformen folkhögskola kompletterar Gotlands övriga utbildningsverksamheter.
Verksamheten under 2018 kan beskrivas som framgångsrik och uppskattad med en hög
måluppfyllelse avseende utbildningskvalité och deltagarnöjdhet. Gotlands folkhögskola
har en stabil och professionell medarbetarstab som i hög grad bidragit till ett gott resultat.
Gotlands folkhögskola har en aktiv roll i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.
Genom sin geografiska förankring i Hemse och Fårösund bidrar vi till ett levande lokalsamhälle och ett breddat kulturutbud som särskilt når människor på norra och södra Gotland.
En av folkhögskolans stora utmaningar är att erbjuda vuxenutbildning till människor med
låg utbildningsbakgrund och skapa förutsättningar för deras fortsatta lärande. Gotlands
folkhögskola kan konstatera att många av våra deltagare upplever sina studier som meningsfulla och att studierna gjort dem bättre rustade för att gå vidare i livet. För många betyder det att de fått behörigheter för vidare studier. Vi gläds också över att de som fullföljt
de yrkesinriktade kurserna har goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.
Gotlands folkhögskola strävar efter att behålla en hög utbildningskvalité och samtidigt
vara flexibel och anpassningsbar för att kunna möta framtida utmaningar och behov. En
förutsättning för detta är att vi också i fortsättningen kan rekrytera kvalificerad och kompetent personal och erbjuda ett utbildningsutbud som lockar deltagare från såväl Gotland
som övriga Sverige.
Hemse 2019.04.2x

Andreas Unger 						Thomas Nilsson
Ordförande 						Rektor
Gymnasie- och vuxenutbildnigsnämnden		
Gotlands folhögskola
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Gotlands folkhögskola
Folkhögskolan är en skolform som låter människor lära,
växa, mötas och agera – för att få behörighet till högre
studier, utveckla ett intresse eller utbilda sig till ett yrke.
Gotlands folkhögskola bildades redan 1876 och är en av
Sveriges äldsta. Vi arbetar för att skapa en genusmedveten folkhögskola som involverar alla – studerande,
personal och styrelse.
Vi har två skolor, en i Fårösund, cirka 50 km norr om Visby
och en i Hemse, cirka 50 km söder om Visby.
Läs mer på www.gotlandsfolkhogskola.se
Producerad av Gotlands folkhögskola 2019

Gotlands folkhögskola
Hemse
Storgatan 11, 623 50 Hemse
Tel: 0498-20 36 50
E-post: folkhogskolan@gotland.se
Fårösund
Kustparksvägen 6, 624 70 Fårösund
Tel: 0498-20 38 80
E-post: folkhogskolan@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/214
6 maj 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands Folkhögskola Hemse - Elevboendet Nygårds
Förslag till beslut



Informationen tas emot

Ärendebeskrivning

Elevboendet Nygårds på Gotlands Folkhögskola i Hemse har ett omfattande
renoveringsbehov och har varit föremål för investeringsäskande under ett antal år.
Det finns ett flertal rapporter, förstudier och behovsanalyser framtagna. Ärendet har
på senare tid handlat om att elevboendet antingen ska renoveras eller om det ska
rivas, för att byggas nytt. Denna tjänsteskrivelse ska ses som en komplettering till
tidigare tjänsteskrivelse då ärendet återremitterades på nämndsammanträdet den 21
mars 2019, bifogat finns därför nämndbeslut samt tillhörande skrivelser.
Förvaltningen fick i uppdrag, GVN 21 mars att göra en ekonomisk analys hur en
byggnation påverkar folkhögskolan i Hemse ekonomiskt (inklusive hyresintäkter)
samt att göra en tydlig jämförelse mellan nybyggnation och renovering.
Ekonomisk analys hur en byggnation påverkar folkhögskolan i Hemse ekonomiskt
(inklusive hyresintäkter)

Besvaras av Gotlands folkhögskola utifrån fem frågeställningar:
1. Var bor eleverna idag?
De studerande som skulle bott i Nygårds är förlagda till rum i Röda skolan (inte
avsedda att vara studeranderum) samt till iordningställda rum i den så kallade
Rektorsvillan. Övriga studenter har försökt att hitta rum i Hemse eller dess
närområde
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2. Kostnad för elevboende per rumskategori och antal rum per kategori?
I Hemse finns följande elevhem:
Namn

Antal rum

Hyra inkl
måltidskostnad
inom parantes /
månad

Möjliga
Intäkter / 9
mån

Exklusive
måltidskostnad

Smiss

23 enkelrum

5580 kr
(2570kr)

1 155 060

623 070

Bopparve

10 enkelrum

5580 kr
(2570kr)

502 200

270 900

2 rum

5030 kr

90 540

44 280

Nygårds

20 enkelrum

5030 kr

905 400

442 800

Röda skolan

5 dubbelrum

5030 kr

226 350

110 700

Rektorsvillan

5 dubbelrum

5030 kr

226 350

110 700

3 105 900

1 602 450

Totalt
-

Kostnad för externatstuderande, s k externatavgift*

Kostnad/månad: 580 kr
Kostnad för lunch 5 dagar/vecka (Externatavgiften är inräknad.)
Kostnad/månad: 1 680 kr
*) Externatavgiften betalas av studerande vid folkhögskolan i Hemse som varken bor
eller äter lunch på folkhögskolan. I avgiften ingår bland annat visst studiematerial och
kostnader för en del resor, t.ex. i samband med studiebesök. Vidare ingår för- och
eftermiddagskaffe samt lunch/middag i samband med temadagar och andra
gemensamma aktiviteter.
-

Kostnad för Internatboende (inkl. externatavgift)

Helinackordering - kost och logi 7 dagar/vecka.
Rum med dusch/toalett i korridoren:
Kostnad/månad (9 mån):
Dubbelrum: 4.400 kr
Enkelrum: 5.030 kr
Rum med dusch/toalett:
Kostnad/månad (9 mån):
Dubbelrum: 4.720 kr
Enkelrum: 5.580 kr
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3. Hur ser finansieringen av boende/mat ut idag? Kostnader och intäkter, samt
fördelning av hyresintäkt sommaruthyrning och elevuthyrning.
Måltidskostnad för helårsstudenter 2570 kr /mån så hyran är 3010 kr alternativt
2460 kr/mån. Sommarkurserna beräknas utifrån gästnätter. Med en genomsnittlig
debitering på 675 kr /gästnatt. Utifrån 2018 års resultat med ca 2700 gästnätter förra
året, så uppgår den totala intäkten för boende och mat under sommarperioden till
1 822 500 kr. Helårskurserna beräknat på 40 boende deltagare med en medelhyra på
5300 x 9 mån inbringar totalt 1 908 000 kr.
4. Under skolår hyrs alla rum som enkelrum?
Ja, i princip alla
5. Hur kan en om-/nybyggnation finansieras?
Faktiska kostnader i tabellen är Gotlands folkhögskolas egna redovisade kostnader
Förslag 3 i tabellen är teknikförvaltningens egna schablonberäkningar
driftskostnader Nygårds
faktiska kostn

försl 3

fjärrvärme
el/nät
tot drift

85 538
36 567
122 105

122 105

246 000

städ
tot

24 000
146 105

24 000
146 105

100 000
346 000

19 000 000
0
285 000
633 000
146 000
24 000
1088000

19 000 000
0
285 000
633 333
246 000
100 000
1264333

32 640 000

37 930 000

1 632 000
54 400
4 533

1 896 500
63 217
5 268

investering
ränta
avskrivning
drift
städ

kostnad 30 år
per rum 30
per rum år
per mån

ny tillkommande kostnad
beräknad tillkommande intäkt sommartermin
beräknad ökade hyresintäkter långkursstuderande 20 st

-

285000
633333
918333
-450 000
-200 000
268 333

"Beräknad tillkommande intäkt sommartermin" är en beräknad summa på
tappade intäkter för grupper som folkhögskolan tvingas tacka nej till när de
inte kan nyttja Nygårds boende.
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-

”Beräknade ökade hyresintäkter långtidsstuderande 20 st". Med nyrenoverade
rum och ökad standard räknar folkhögskolan med att kunna ta ut en ökad
hyra. Siffran gäller Nygårds.

-

Med investering i alternativ uppvärmning och alternativ elförsörjning, kan
ytterligare besparingar göras.

-

Med tillgång till studerandekök kan kökets personal övergå till 5 dagarsvecka,
vilket innebär ytterligare besparing.

Jämförelse mellan nybyggnation och renovering
Nedan finns en kostnadsjämförelse mellan nybyggnation (förslag 2) och renovering
(förslag 3). Förslag 1 gällde också renovering men har tagits bort då
investeringskostnaden var avsevärt högre än i förslag 3. På föregående sida redovisas
även folkhögskolans egna faktiska kostnader.
Rivning och köp av Renovering av
modulhus,
befintlig byggnad,
förslag 2
förslag 3
Investering

17 000 000

19 000 000

Rivning och flytt av
värmecentral

8 500 000

0

Ränta 1,5%, inkl. rivning

382 500

285 000

Avskrivning 30 exkl. rivning
(30 år medel)

566 667

633 333

Driftkost (500 kr/m2)

312 500

246 000

625

492

50 000

100 000

1 311 667

1 264 333

Antal rum

25

20

Uppfyller BBR

Ja

Nej

WC/Dusch

Ja

Ja

Kylskåp

Ja

Ja

Pentry

Ja

Nej

Kost för 30 år

39 350 000

37 930 000

Kost/rum/30 år

1 574 000

1 896 500

Kost/rum/år

52 467

63 217

Kost/rum/12 (månad)

4 372

5 268

Kost/rum/9 (månad)

5 830

7 024

Bruksarea BRA
Städkostnad
Kost/år
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Kostnadsöversikt, olika förslag
Renovering av
befintlig byggnad, Rivning och köp av Renovering av befintlig
förslag 1 modulhus, förslag 2
byggnad, förslag 3
Investering
Rivning och flytt av värmecentral
Ränta 1,5%, inkl rivn
1,50%
Avskrivning 30 exkl rivn
30 år (Medel)
Driftkost
500 kr/m2
Bruksarea BRA
Städkostnad
Kost/år
Antal rum
Uppfyller BBR
WC/Dusch
Kylskåp
Pentry

Kost för 30 år
Kost/rum/30 år
Kost/rum/år
Kost/rum/12 (månad)
Kost/rum/9 (månad)

26 000 000
0
390 000
866 667
246 000
492
100 000
1 602 667
20
Nej
Ja
Ja
Nej

17 000 000
8 500 000
382 500
566 667
312 500
625
50 000
1 311 667
25
Ja
Ja
Ja
Ja

19 000 000
0
285 000
633 333
246 000
492
100 000
1 264 333
20
Nej
Ja
Ja
Nej

48 080 000

39 350 000

37 930 000

2 404 000
80 133
6 678
8 904

1 574 000
52 467
4 372
5 830

1 896 500
63 217
5 268
7 024

Frågeställningar kring kök, matsal samt elevkök?
I dagens Nygårds finns ett elevkök med uppehållsrum i källaren. Dessa utrymmen är
inte godkända varken ur hygien, tillgänglighet eller ventilationshänseende och får inte
användas för detta.
Gotlands folkhögskola (GFH) har behov av ett elevkök med uppehållsrum som då
skall användas av gäster från alla tre elevboenden. GFHs ordinarie kök och disk är
slitet och är i behov av omfattande renovering. Ytskikt, disk, kök, ventilation.
Förslag 1: En förstudie görs med uppdrag att i befintliga lokaler ta fram ett
gemensamt förslag för kök/matsal, elevkök och uppehållsrum. Dessa lokaler
uppfyller idag kraven på livsmedelshantering och har en upparbetad logistik för
besökare och elever samt hantering av gods, livsmedel och sopor. Även elnät och
VVS är dimensionerat för denna verksamhet.
Förslag 2: En förstudie med uppdrag att bygga ett fristående hus för elevkök och
uppehållsrum.
I förslaget med rivning/nybyggnad av Nygårds elevhem har förvaltningen föreslagit
att det ska ingå ett minikök i varje elevrum. Det bör beaktas att en sådan lösning kan
påverka internatkonceptet.
En utredning pågår också hos Regionstyrelseförvaltningen att se över Hemses behov
av tillagningskök för Region Gotlands verksamheter. (Högbyskolan, Folkhögskolan,
Vårdcentrum).
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I GVNs förslag om strategisk plan och budget finns 300 tkr avsatt 2020 för
projektering och förstudie kök, matsal samt elevkök.
Enligt uppgifter från folkhögskolan kan en besparing göras motsvarande 450tkr/år
om folkhögskolans ordinarie kök kan stängas under helgerna. Detta förutsätter dock
att studerande vid folkhögskolan har andra möjligheter för tillagning av sina måltider.
Frågeställning kring uppvärmningen av Nygårds
Folkhögskolan värms idag med fjärrvärme från Hemse värmeverk som idag drivs av
träflis. Primärledningen går från fjärrvärmeverket till en värmeväxlare i Nygårds
källare. Från Nygårds källare går sekundärledningar till GFHs övriga fastigheter som
är försedda med mindre värmeväxlare
I rivningsförslaget ingår ett utbyte/flytt av värmeväxlaren till en fristående mindre
byggnad. Folkhögskolan själva lyfter som ett förslag att ersätta delar eller hela
primärledningen med bergvärme. Ett annat förslag att generera elektricitet med sol,
vind och synkronisera med elnätet.
Om förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med dessa förslag behöver kostnader
och effekter analyseras via en fördjupad förstudie.
Konsekvens om renovering av Nygårds senareläggs samt en eventuell
evakuering
Vid en senareläggning av renoveringen av Nygårds riskerar man att ytterligare
begränsningar och avspärrningar i huset måste införas. I dagsläget kan inte utrymmen
som är mögelangripna och fuktskadade användas. Förfallet av Nygårds elevboende är
noga dokumenterat och beskrivet i flera tjänsteskrivelser.
Vid val av renovering behöver Nygårds evakueras under ca ett läsår. Förslag att aktivt
söka inackorderingsrum i samhället under renoveringstiden.
Vid val av rivning/nybygge kan bygget vara färdigt innan rivning. Detta om det nya
huset placeras på annan plats. Upplysningsvis väljer många studerande redan idag
bort Nygårds som boendealternativ.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det förslag till beslut som presenterades inför
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 21 mars kvarstår. Förslaget innebär att
elevhemmet Nygårds ska renoveras till en totalkostnad på 19 mkr.
Beslutsunderlag som bifogas

GVN § 39, Rapport. Elevboende Nygårds, folkhögskolan Hemse, 2019-03-21
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26, inklusive
förstudierapport, skiss för ombyggnad och kostnadsindikation elevhem.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport, uppföljning av verksamhetsplan 2019, analysrapport VÅR 2019

Förslag till beslut
 Analysrapport VÅR godkänns under förutsättning att barn- och

utbildningsnämnden gör detsamma.

Sammanfattning

Som ett led i uppföljningen av verksamhetsplanen för år 2019 samt som en del i det
systematiska kvalitetsarbetet framställer kvalitets- och utvecklingsavdelningen en
analysrapport VÅR 2019 som har fokus på de mjuka värdena.
Utgångspunkt för analysrapport VÅR 2019 är det prioriterade utvecklingsområdet
4.1 Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund samt 4.5 Integration och etablering i
verksamhetsplanen för 2019 som tillsammans med flertalet olika data och resultat
bildar ett underlag för analysrapporten.
Analysrapport VÅR 2019 utgör dessutom ett av underlagen för kommande års
verksamhetsplan och dess prioriteringar.
En del av framtagandet av analysrapporten är att processa resultat i olika forum.
Arbetsutskottet är ett av dessa viktiga forum för inspel, reflektioner och synpunkter
till den slutliga rapporten som presenteras i nämnd.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att analysrapport VÅR 2019 inklusive bilagor,
skapar en helhetsbild av de mjuka värdena och är ett mått för kvalitetssäkringen av
nämndernas verksamhet.
Beslutsunderlag

Analysrapport VÅR 2019, inklusive bilaga 1 till 10
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-24
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Analysrapport VÅR 2019

Sammanfattning

Analysrapport VÅR är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som sker på huvudmannanivå. Analysrapport VÅR lägger stort fokus på de mjuka värdena i verksamheten såsom värdegrundsarbete, trygghet och studiero.

Syftet med analysrapporten är att utveckla och säkerställa kvaliteten inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter genom att följa upp delar av de prioriterade utvecklingsområden i innevarande års verksamhetsplan. Ett annat syfte är att säkerställa skolledares och
enhetschefers systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Analysrapport VÅR är ett av underlagen till kommande verksamhetsplan år 2020.

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas kontinuerligt. Skolledarna och enhetscheferna har
utvecklat tydligare rutiner som är förankrade och det finns en stolthet över verksamheten. Det
finns en genuin stolthet över sin verksamhet. För vissa verksamheter, till exempel ungdomsgårdarna, Fenomalen med mera, kan det ibland vara svårt att följa upp de mjuka värdena eftersom majoriteten av statistiken är hårda värden. Dessa verksamheter följer dessutom inte
skollagen eller har egen läroplan, vilket försvårar arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet som följer just skollagens riktlinjer.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under vårens kvalitetsuppföljningssamtal ställdes frågor kring vad skolledare och enhetschefer
är mest stolta över i sitt systematiska kvalitetsarbete, hur man skapar delaktighet kring diskussionen kring värdegrundsfrågor, samt hur väl verksamheterna lyckas med arbetet kring
motverkandet av rasism. Under samtalen så har det framkommit en önskan om centrala förväntansdokument som beskriver barn/elever och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter
i förskola och skola. Med grundläggande och övergripande gemensam information ökar likvärdigheten och varje verksamhet behöver inte arbeta fram en egen version. Under samtalen så
identifieras även ett behov av utbildning i Schoolsoft för alla som använder plattformen, både
personal och pedagoger, men även vårdnadshavare.

Förstelärarnas uppdrag och mandat har stärkts. Det i sin tur har skapat en tydlighet och trygghet. Förstelärare har nu lättare att utöva de möjligheter som finns med uppdraget i och med
att lärarkåren har fått ökad förståelse kring syftet med mandatet.

Projektet med tillgängliga lärmiljöer börjar nu bli väl förankrade i de flesta verksamheter. Tanken med alla projekt är att de ska få genomslag i det vardagliga arbetet. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ser efter vårens kvalitetsuppföljningssamtal att många skolledare pratar om
just tillgängliga lärmiljöer och hur projektet nu är involverat i det vardagliga arbetet. Majoriteten av skolledarna talar även om att de utvecklat en systematik kring elevhälsoteamen och deras arbetssätt, men att arbetssätten av naturliga skäl varierar mellan skolorna. Precis som med
ett centralt förväntansdokument ser kvalitets- och utvecklingsavdelningen ett behov av att
skapa en central elevhälsoplan. Syftet är att skapa en plan som ger en övergripande bild, förväntningar och mål för skolornas elevhälsoarbete och därigenom öka likvärdigheten. Planen
skall tas fram i samråd med Barn och elevhälsan och avdelningarna.
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PRIO har nu blivit en naturlig del av det vardagliga arbetet. Alla skolor har ännu inte genomgått
projektet med PRIO. Under 2019 genomförs en utvärdering av PRIO och dess effekter inför
fortsatt genomförande. Utvärderingen skall mäta uppstart samt effekter på kort och lång sikt.

Resultatet av skolinspektionens enkäter VT18 visar att eleverna på de flesta frågor är positiva
till skolan och dess undervisning. Generellt är de yngre eleverna mer positiva till skolans verksamhet än de äldre eleverna. Eleverna i årskurs 5 och 9 får höga värden på frågan om eleven
tror på sin egen förmåga att klara kunskapskraven. Eleverna i årskurs 5 upplever att lärarna ger
stöd i skolarbetet. Eleverna i årskurs 9 och gymnasieeleverna känner sig trygga. Det är genomgående lågt resultat i alla årskurser på frågorna som rör delaktighet. Lägst resultat har årskurs
9 på frågorna om eleverna har inflytande över undervisningen och om eleverna är med och bestämmer ordningsregler. Det låga resultatet kring delaktighet och inflytande genomsyrar hela
Sverige och är inte unikt för Gotland.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gällande vårdnadshavares nöjdhet med förskolans verksamhet så är de överlag nöjda. Den
övergripande nöjdheten har stigit något från förra året och svarsfrekvensen har ökat. Ett fortsatt arbete sker kring varför nöjdheten hos vårdnadshavare varierar så stort mellan olika förskolor på ön. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ser att transparensen har ökat mellan förskolor och förskoleområden i och med det fortsatta utvecklingsarbetet kring de olika funktionerna i office365. Förskolorna behöver fortsätta sitt aktiva arbete med att analysera enkätresultaten med vårdnadshavarna för att kunna utreda resultaten.

Alla verksamheter inom utbildning- och arbetslivsförvaltningen arbetar systematiskt med att
förebygga kränkande behandling och rasism. I förskolor och grundskolor arbetar pedagogerna
mycket med att på ett naturligt sätt förklara att det finns olika kulturer, synsätt, religioner med
mera. Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och modersmålsenheten arbetar förebyggande för motverkande av kränkningar och rasism. Respektive verksamhet kan ibland uppleva det svårt att hantera eventuell rasism och kränkningar när det uppstår. Detta eftersom
det kan ske på det modersmål som individerna brukar. Det kan därför göra det svårt att uppfatta ifall det sker en kränkande behandling. Enheterna arbetar aktivt med det dagliga arbetet
kring hanteringen av kränkande behandling, till exempel vad en kränkande behandling kan innebära på respektive modersmål för att skapa tydliga riktlinjer och en lyckad integration.

Vid analysen ser vi även att ett flertal verksamheter efterlyser mer utrymme i rapporten och
mer stöd i uppföljning och analys, bl.a.; Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten, Vuxenutbildningen, Folkhögskolan, Ungdomsgårdar, Särskolan och Kulturskolan.
Med detta som bakgrund anser avdelning kvalitet- och utveckling att arbetet med analysrapporter behöver utvärderas tillsammans med verksamhetsrepresentanter och sedan utvecklas
vidare. Ambitionen bör vara att alla verksamheter skall ges erforderligt utrymme.
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Bakgrund och syfte

Denna analysrapport tas fram en gång per läsår och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Det systematiska kvalitetsarbetet skall enligt skollagen inriktas mot
att uppfylla de nationella målen med utbildningen. Det innebär systematisk och kontinuerlig
uppföljning, analys, planering och utveckling av såväl huvudmän som förskole- och skolenheter
(Skolverket 2012:5). Analysrapporten följer dels upp de verksamheter inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen som har ett lagstadgat krav på systematiskt kvalitetsarbete. Dessa verksamheter är förskola, grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. I denna analysrapport har kvalitet- och utvecklingsavdelningen valt att följa upp alla verksamheter som finns inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen1 följer kontinuerligt upp verksamheterna utifrån utpekade prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen. I analysrapport VÅR 2019 följs följande prioriterade utvecklingsområden upp: 4.1 Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
samt 4.5 Integration och etablering. Syftet med analysrapporterna är att utveckla och säkerställa kvaliteten i UAF’s olika skolformer och övriga verksamheter. Därmed blir analysrapporten även ett viktigt underlag till det kommande års verksamhetsplan.

I arbetet med att ta fram analysrapport VÅR 2019 har frågor kring de mjuka värdena för de prioriterade utvecklingsområdena diskuterats. Syftet med frågorna är att undersöka hur skolledare och enhetschefer arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet under det gångna året
och eventuella resultat av det arbetet.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.

Metod och underlag

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ansvarar för att ta fram en förvaltningsövergripande analysrapport, Analysrapport VÅR 2019. Ett utkast tas fram av avdelningen gemensamt genom att
använda nedanstående underlag. Under arbetet involveras även avdelningscheferna som får
ge sin syn på de underlag som centralförvaltning har att tillgå. Utkastet bearbetas därefter i
förvaltningsledningsgrupp och sedan i barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott. Därefter fastställs analysrapporten av utbildningsdirektören.

Följande underlag har använts i framtagandet av analysrapport VÅR 2019:

1.
2.
3.
4.
1

Verksamhetsplan 2019, med tillhörande aktivitetsplaner
Kvalitetsuppföljningssamtal med skolledare och enhetschefer (se bilaga)
Enkätresultat från förskola, gymnasiesärskola
Skolenkäten 2018, Skolinspektionen (se bilaga)

Benämns härefter som UAF.
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5. Analysrapport VÅR 2018
6. Analysarbete i kvalitets- och utvecklingsavdelningen
7. Analysarbete i ledningsgrupper för avdelningen för förskola, avdelningen för
grundskola och avdelningen för gymnasie-/vuxenutbildning.
8. Analysarbetet vid avdelningschefsmöte, i förvaltningsledningsgrupp samt i
arbetsutskott för barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
9. Delårsrapport 2 2018
10. Avdelningschefers verksamhetsberättelser 2018

4.

Nulägesbeskrivning

4.1.

Systematiskt kvalitetsarbete

I alla läroplaner, oavsett verksamhet2, så skrivs det i kapitel 1 och 2 om barns delaktighet och
inflytande, normer och värden, grundläggande värderingar med mera. Kapitel 1 och 2 är en del
av grunden till det systematiska kvalitetsarbetet för de mjuka värdena som granskas i analysrapport VÅR.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I skollagen kap. 4, 3§ (2010:800) framgår att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på
förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan
av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Från och
med 2019-07-01 ändras sista meningen till ”Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena” Förordning (2018:1303).

Ur rapport ”Delaktighet för lärande” Forskning för skolan, Skolverket, ISBN: 978-91-7559-196-4
framgår att sambandet mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i lärande och
arbetet i skolan är av stor betydelse för goda kunskapsresultat och välmående. Det framgår
tydligt i skollagen och läroplaner att de demokratiska värdena, elevernas delaktighet och inflytande ska vara lika centralt som kunskaper i olika skolämnen. Vidare visar studier på att ett
tydligt ledarskap som bygger på tillitsfulla relationer och hög delaktighet mellan lärare, elever
och vårdnadshavare skapar en grundtrygghet i verksamheten vilket i sin tur även leder till
högre måluppfyllelse.

2

Lpfö 98 (18), LGR 11, GY11, Lsär11, GySär13.
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I skollagen kap. 4, 12 § (2010:800) framgår även att vårdnadshavare för barn i förskolan och för
elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. I 13 § kan man även läsa att
det vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barnen,
eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas
där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn och förskolechefen
ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och
samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Utifrån dessa texter och i linje med inriktning på utvecklingsområdet “likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund” samt ”integration och etablering” från verksamhetsplanen 2019 diskuterades därför följande frågor:
1. Vad är du mest stolt över inom ert systematiska kvalitetsarbete? Vad har du lyckats
med?
2. Hur gör du barn/elever, förskole-/skolpersonal och vårdnadshavare delaktiga i förskolan/skolans värdegrundsarbete?
3. Ökade kunskaper om mångkultur och hur man motverkar rasism är viktigt för barn,
elever och vuxna. Hur väl lyckas du/ni i uppdraget?
Alla skolledare och enhetschefer fick frågan angående systematiskt kvalitetsarbete. Beroende
på vilken verksamhet som enhetschefen eller skolledaren representerade så varierades frågeställningen mellan fråga två och tre. Resultaten av kvalitetsuppföljningssamtalen redovisas nedan.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1.1.

Förskola

I de kvalitetsuppföljande samtalen så framkommer det en genomgående trend att många förskolor har kunnat stärka och bygga upp sin organisation från grunden. Flera förskolor använder
nu Office 365 där verktyg som OneNote ger möjlighet till ökad transparens i verksamheten.
Det har skapat en förståelse bland personalen vilket gör att pedagogerna gärna delar med sig
av sina dokument. På så sätt blir det lättare för medarbetare och förskolechefer att följa upp
arbetet och hur materialet arbetats fram, samt att följa barnens utveckling. Verksamheten
kopplas till målen i läroplanen och de prioriterade målen i verksamhetsplan-19, vilket gör att
fler medarbetare förstår årshjulet och känner sig delaktiga i målen.

En del av förskolecheferna nämner att de lyckats föra ihop sina förskoleområden. Där det tidigare har funnits konkurrens mellan förskolornas pedagoger används nu kollegornas kunskaper
och erfarenheter som en tillgång. Personalen tar nu stöd och hjälp av varandra istället för att
irritera sig över andra förskolors standard på inre och yttre miljöer. Förskolornas personal utbyter idéer och diskuterar arbetssätt, samt frågar om råd ifall det är något de vill ha stöd i.
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Alla förskolechefer berättar att de aktivt arbetar med tillgängliga lärmiljöer och har börjat använda SPSM’s-värderingsverktyg3 och DATE-material. De arbetar för att implementera miljöer
och förhållningssätt som är anpassade för alla barn. Implementeringen av den nya läroplanen,
lpfö 18, är i full gång med hjälp och stöd av försteförskollärarna.

Det är svårt rent organisatoriskt att finna tid för gemensam planering och reflektion på dagtid
inom förskolans verksamhet. Förskolans öppettider är mellan klockan 06:00-18:00 och av den
anledningen förläggs APT, gemensam planering och reflektion dels på eftermiddagar då föräldrar ombeds hämta sina barn tidigare alternativt på kvällstid.

Under samtalen har det diskuterats mycket om innebörden av delaktighet och inflytande. Det
upplevs vara svårt att förmedla till vårdnadshavare att förskolans verksamhet och personal är
styrd av läroplan och skollag och vad de ges för möjlighet till delaktighet. I det dagliga arbetet
lyssnar pedagogerna av barnen för att få fatt i deras intresseområden till exempel genom aktivitetstavlor. Barnen ska uppleva att de äger tingen i rummet. Personalen lär barnen hur de ska
bli delaktiga och förstå hur beslut fattas.
4.1.2.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

En genomgående trend bland grundskolornas skolledare är att många upplever att organisationen har börjat stabilisera sig. Skolledarna är stolta över den struktur de har skapat. Skolorna
arbetar efter olika modeller som passar deras verksamhet utifrån storlek och geografiskt område. Några har arbetslag som sträcker sig över årskullarna för att underlätta lärarnas avstämning och samarbete, medan andra har arbetslag inom ämnesområden. Vid läsårets slut görs en
utvärdering.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En skola har valt att samla alla elever i åk 1 i en klass med gemensamma lärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Skolans rektor ser vinster med ett större arbetslag som kan dela på
eleverna i mindre grupper utifrån elevernas kunskapsnivåer och behov. Det här är ett arbetssätt som ska vidareutvecklas och implementeras vidare i andra årskurser.
Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning och ett led i att skapa likvärdighet är att
göra utbildningen tillgänglig för alla elever. UAF`s projekt tillgängliga lärmiljöer är nu en del av
skolornas utvecklingsarbete. Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska,
fysiska såväl som sociala hänseenden är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov
och förutsättningar. När projektet avslutas våren 2019 ska lärare ha utvecklat sin undervisning
genom att prova nya metoder. Exempelvis ska rektor ska ha gjort en mötesplanering för arbetslagen där gemensam kartläggning och analys med hjälp av ”Tillgänglighetsverktyget” genomförts.
Ett flertal skolor har medvetet organiserat alla klassrum likadant, lärarna påbörjar och avslutar
lektionerna enligt samma upplägg och använder olika typer av stödmaterial. Allt detta för att
förebygga och underlätta undervisningen för alla elever.

Rektorer med ansvar för förskoleklass har uppmärksammat är att leken tappats bort i undervisningen i de lägre åldrarna. Ett aktivt arbete pågår nu med att ge leken utrymme i lärandet
för att eleven ska få en mer anpassad undervisning utifrån deras ålder.
3

SPSM står för specialpedagogiska skolmyndigheten. För mer information om deras arbete se hemsida: https://www.spsm.se/
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De skolor som arbetat med projektet PRIO, Planering, Resultat, Initiativ och Organisation,4 fortsätter att använda och utveckla sin handbok i det vardagliga arbetet. De tycker att PRIO har givit en struktur och ett bra sätt att utveckla rutiner och det kollegiala lärandet. Skolledarna har
fått en tydligare insyn i sina verksamheter. Exempelvis har möten idag ett tydligt syfte och innehåll för alla inblandade. Alla skolor har ännu inte genomgått projektet med PRIO. Under
2019 genomförs en utvärdering av PRIO och dess effekter inför fortsatt genomförande. Utvärderingen skall mäta uppstart samt effekter på kort och lång sikt.

Verksamheterna använder sig mer av de digitala plattformarna som finns tillgängliga i office365,
såsom OneNote. Det skapar en transparens i verksamheten och gör det lättare för alla att se vad
eleverna för närvarande arbetar med. En del rektorer poängterar att det kan vara krångligt med
arbetet runt aktivitetsplanen eftersom den sträcker sig över kalenderåret när skolan arbetar efter läsår. Skolor som använder schoolsoft som ett effektivt kommuniceringsverktyg har under
innevarande läsår ökat medan ett fåtal nyligen påbörjat arbetet med schoolsoft5.

Förstelärarna har numera tydliga uppdrag, både de lokala på den egna skolan och centrala på
förvaltningen. Det finns en större förståelse bland lärarna jämfört med tidigare år och förstelärarnas uppdrag är att initiera och utveckla olika metoder och områden i verksamheten. Förstelärarna ansvarar ofta för det kollegiala lärandet på skolorna och de utgår oftast utifrån ny
forskning eller kunskap som de vill fördjupa sig i med arbetslagen.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det kan vara svårt för vårdnadshavare att förstå vad delaktighet och inflytande utifrån skollagen innebär. Under kvalitetsuppföljningssamtalen har det diskuterats kring hur skolledare och
lärare ska göra för att vårdnadshavare ska uppleva delaktighet i barn och elevers utbildning.
Många diskussioner har handlat om hur skolledare och lärare ska bemöta vårdnadshavarna för
att öka samarbetet mellan hem och skola.
Övrigt arbetar skolledare och skolpersonal mycket med dialog och att få med både vårdnadshavare och elever i diskussioner kring sociala medier. Viktigt att klargöra vad det kan innebära i
form av kränkning, mobbning och sexuella trakasserier. En del skolor arbetar proaktivt med informationsmöten där elever och vårdnadshavare deltar. Vid dessa informationsmöten kan
även till exempel polisen, socialtjänsten och ungdomsgårdar vara med och informera.

Ett flertal skolor, högstadieskolor och gymnasieskolan, har infört att lärarna fikar på samma
ställe som eleverna då närvaron från lärarna skapar ett lugn. Tillgängligheten till lärarna underlättar arbetet med att förbättra och utveckla en god kontakt mellan vuxna och elever.

Fritidshemmens personal har på uppdrag av skolledningen utvecklat planerade rastaktiviteter.
Åtgärden har renderat i en synbar förändring hos eleverna i form av minskade konflikter. Det i
sin tur gör att undervisningen kan påbörjas direkt efter rastens slut. Att jämföras med tidigare
då mycket av lektionstidens början gick åt till att lösa konflikter som uppkommit under raster.
4

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/sklssatsningarutvecklaskolan/prioarbetssatt.212.html
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Några skolor har fritidshemmens personal med i elevhälsoteamet, vilket skapar en helhetsbild
av elevens hela dag. Fritidshemmens personal kan fånga upp information som lärare inte hinner se under dagen. Det har uppmärksammats av HR-chef och avdelningschef för grundskolan
att det på några av de skolor med färre elever inte har någon legitimerad fritidshemspedagog,
vilket skapar en oro inför legitimationskravet.

I samtalen märks en tydlig stolthet bland skolledarna nu när skolornas organisation har hittat
en bra och väl fungerande struktur. Det märks också tydligt i och med att arbetet och utvecklandet av elevhälsoteamen på de flesta skolor fungerar med löpande uppföljningar och rutiner.
Många har ett team som träffas regelbundet och stämmer av arbetet kring alla skolans elever.
De fungerande teamen med tydliga rutiner underlättar arbetet med att fånga upp de elever
som behöver hjälp och särskilt stöd. De större skolorna med har god tillgång till daglig yrkesprofessionell personal gör att de har goda möjligheter att bygga upp ett väl fungerande elevhälsoteam tillgängligt både för elever och personal. De mindre skolorna, oftast ute på landsbygden, har inte samma vardagliga tillgång till yrkesprofessionell personal. Alla skolor arbetar
rutinmässigt kring frågor som gäller elevhälsan, men metod och arbetsgång kan variera.

4.1.3.

Gymnasieskola

Det gymnasieskolan är stolta över i sitt systematiska kvalitetsarbete är att de efter några turbulenta år efter sammanslagningen av de kommunala gymnasieskolorna börjar få ordning på
strukturen och organisationen. Aktivitetsplanen är tydlig och kan enkelt följas upp av skolledare och all personal.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I och med sammanslagningen för drygt två år sedan så skapades en del missnöje bland lärarna.
Lärarna upplevde att de inte fick stöd och gehör av skolledningen och enkätsammanställningen
visade då ett lågt resultat. Ledningsgruppen har av den anledningen valt att arbeta mer med
kommunikation för att skapa ökad delaktighet och förståelse bland lärarna. Lärarna upplever
sig nu mer delaktiga i de utvecklingsprocesser som sker, vilket sågs i senaste medarbetarenkäten. Skolledningen upplever nu att fler vill vara med i kvalitets- och utvecklingsarbetet där det
tidigare endast varit några eldsjälar som arbetat med det.

Som nyanställd lärare får de extra stöd i ett halvår och i de fall läraren är helt nyexaminerad så
får de stöd av två lärare i form av professionshandledning. Förstelärare fungerar som coacher i
dessa sammanhang. Kommunikationen med och mellan personal, men även med föräldrar och
elever är en mycket viktig del som inte fungerat tidigare. Skolledarna arbetar nu för att förbättra och utveckla kommunikationen i alla led.

Gymnasiet har en egen hälsogrupp som arbetar med fokus på just hälsa där både elever och
lärare är välkomna. Skolans elevhälsoteam har en egen aktivitetsplan vilket gör att all personal
kan följa arbetet och gällande rutiner.

Öppet plugg, ett annat namn för läxhjälp, bedrivs mellan 15.30 – 17.00 en dag i veckan då eleverna får komma och få stöd och hjälp av lärare. Skolledarna har påbörjat ett samarbete med

10 (29)

Region Gotland
Utbildning – och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport VÅR 2019

Uppsala Universitet där studenter kommer och hjälper eleverna inom vissa specifika ämnen.
Samarbetet pågår fram till sommaren och ska utvärderas av rektor och personal från Uppsala
universitet efter läsårets slut.
Gymnasiet har ett forum som kallas “Skoleso6” där två till tre elever från varje klass träffas regelbundet. Där diskuteras konkreta och skolövergripande frågor och eleverna ges möjlighet till
reellt inflytande. Skolledningen ansvarar för denna grupp. Skolledningen upplever det positivt
att de får träffa elever från alla klasser.
4.1.4.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Både grundsär- och gymnasiesärskolan är stolta över aktivitetsplanen och arbetet runt årshjulet. Varje medarbetare har fått välja och fördjupa sig i en del i aktivitetsplanen, det här följs sedan upp under medarbetarsamtalen. Skolledning och personal fortsätter att arbeta med tillgängliga lärmiljöer och utvecklar arbetet där det behövs.

Grundsär- och gymnasiesärskolan har en mycket tydlig likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, där arbete pågår med att göra den förståelig och tydlig för alla. Det här hör
även ihop med att göra alla elever delaktiga i arbetet runt likabehandling. Genom att göra likabehandlingsplanen tydlig så skapar personalen delaktighet och en tydlig kommunikation. Skolledningen har i samarbete med personalen utvecklat och skapat en tydlig folder som alla kan
ta del av, se bilaga 9. Det finns flera olika planer för att kunna delge alla elever innehållet i lika
behandlingsarbetet. Skolledningen ser, precis som grundskolans skolledare, problematiken
med att aktivitetsplanen följer kalenderår samtidigt som när skolans verksamhet följer läsår.
4.1.5.

Vuxenutbildningen

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vuxenutbildningen har expanderat mycket de senaste åren av olika anledningar. Bland annat
på grund av ökade nationella satsningar via statsbidrag, vilket har föranlett start av många nya
utbildningar. Dessa är både yrkes- och kombinationsutbildningar. I och med den stora expansionen har nu rektor rekryterat ny personal vilket gör det lättare att fokusera på utvecklingen av
vuxenutbildningen.

Distansundervisningen bedrivs av en privat aktör vilket skapar svårigheter att bedöma kvalitén
i undervisningen. Skolledningen ser att majoriteten av eleverna hellre väljer att läsa på distans
och arbetar därför med att skapa möjligheten att kombinera distans- och klassrumsundervisning. På så sätt kan bedömningen av kvalitén i undervisningen följas upp och elevernas behov
av flexibilitet kan utökas. Förstelärarna är ansvariga för utvecklingen av vuxenutbildningens distansundervisning vid kompetenscentrum Gotland.

Personalutbildning för att öka den digitala kompetensen har genomförts. Grundläggande kurs
är obligatorisk för de som har behövt höja sin kompetens.

6

Elevsskyddsombud
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Folkhögskolan

En intressant del i folkhögskolans arbete är att de följer två uppdrag, både regionens och folkbildningsrådet. Folkhögskolan har ett brett uppdrag som innebär folkbildning såsom demokrati, kultur med mera. Precis som resterande verksamheter inom UAF bedriver skolledningen
ett systematiskt kvalitetsarbete i organisation och struktur. Det har ett brett utbildningsutbud
som exempelvis allmänna baslinjen, socialpedagogisk linje, SFI och fotokurser. Målgruppen är i
grunden dock att fånga upp deltagare med låg utbildningsgrad.

Folkhögskolan har lyckats väl med integrationen då de nyanlända aktivt deltar i skolans undervisning och aktiviteter inom verksamheten. Det finns dock ett mönster att det är svårare att
bryta segregeringen i vissa områden på ön där de nyanlända har hamnat i ett isolerat minisamhälle och där de har svårt att umgås och träffa andra människor.
4.1.7.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten har två tillförordnade enhetschefer som utvecklat sina rutiner och arbetar fram en ny organisation. Då de styrs av nationella beslut som kan ha en kort framförhållning finns en osäkerhet kring planering av verksamheten.

Det kommunala aktivitetsansvaret Ungdomskraft bedrivs inom enheten. Målet är att alla ungdomar ska återgå till studier, alternativt erbjuda någon annan sysselsättning. Verksamheten
har utvecklat en tydligare rutin kring uppföljningen av dessa ungdomar. Dokumentationen har
blivit bättre och samarbetet med grundskolan är utvecklad så att de ungdomar som riskerar att
inte bli antagna till gymnasiet fångas upp i tid.

Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledarna har granskats och utvecklats med temaområden.
Den utvecklade arbetsplanen ska ge stöd till skolorna. För att skapa likvärdighet är det en tydlighet gentemot de nyanlända eftersom de inte har kunskapen om det svenska skolsystemet,
samhället och vilka jobb som finns.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1.8.

Fenomenalen

Chefen för Fenomenalen belyser hur svårt det är att följa upp de mjuka värdena i verksamheten, vilket alla Science center i Sverige är eniga om. Fenomenalen hoppas att projektet
“Make-a-Tour” ska göra skillnad och att samarbetet med Uppsala universitet ska komma igång
och ge god effekt.
4.1.9.

Kulturskolan

Rektor för kulturskolan har etablerat en god kontakt med Kultur Gotland som i sin tur tycker
att det är svårt att komma in i skolorna. Kulturskolan äger inte tillträde till skolorna under lektionstid om de inte blir inbjudna av skolans personal eller skolledning.

Kulturskolan har tidigare varit en verksamhet där var och en gjorde sin sak och det var spänt
mellan verksamheterna med ett “individ-tänk” istället för ett “vi-tänk”. Rektor arbetar för att
skapa transparens i verksamheten. Alla olika inriktningar har en egen flik i ett Excell dokument
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där lärarna tydligt skriver upp mål och åtgärd för att utveckla kvalitetsarbetet. Arbetet fortsätter och medarbetarna är engagerade i målbeskrivningarna då det tidigare varit missnöjda med
avsaknaden av ett systematiskt kvalitetsarbete.
4.1.10. Ungdomsgårdar

UAF’s systematiska kvalitetsarbete och indikatorer kan ibland vara svårapplicerade på ungdomsgårdarnas verksamheter. Värdegrundsarbetet och uppfyllelsen av de egna målen följs
upp regelbundet. Varje år sker en utbildningsdag och var sjätte vecka träffas alla nio verksamheternas personal för uppföljning och för att kunna styrka det systematiska kvalitetsarbetet.
Ungdomsgårdarnas personal samarbetar med framförallt med grundskolans skolledning och
personal på det orter där verksamheten bedrivs.
4.1.11. Modersmålsenheten inklusive Lotsen

Modersmålsenhetens chef är ny sedan knappt ett år tillbaka och har arbetat mycket med att
utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete för enheten. Enhetschefen är stolt över att ett stort
förtroende skapats mellan chef och personal. En platt organisation har arbetats fram för att
göra personalen delaktiga i verksamheten. Trots en intensiv arbetsperiod har en struktur börjat träda fram och organisationskissen som är skapad ska utvärderas under våren. En ledningsgrupp är tillsatt där en representant från varje verksamhet deltar och ledningsgruppen ska nu
bestämma vilka frågor som ska hanteras under mötena.

Enheten arbetar med att bli bättre på det kollegiala lärandet och varje torsdag finns det möjlighet till coachande samtal där värdegrundsfrågor diskuteras. Personalen involverar vårdnadshavarna redan från start vid inskrivning i Lotsen där tid avsätts för att lyssna på alla. Det arrangeras möten för vårdnadshavare där personalen informerar om det svenska skolsystemet och
bygger upp ett förtroende. Lotsens samarbete med elevernas hemskolor är centralt och
mycket viktigt inflöt övergången.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1.12. Integrationsenheten

Integrationsenheten har växt mycket de senaste åren på grund av den ökade tillströmningen
av nyanlända de senaste åren. Det har inneburit att enhetschefen behövt utöka personalstyrkan från två till tio. I och med den stora utökningen har det funnits ett behov av att utveckla
rutiner. Enhetschefen ser nu ett tydligare samspel mellan personal. Organisationen har stabiliserat sig.
Enheten har under mottagningstiden en arbetsgång som kallas ”Hej-klara-färdiga-gå”7 som beskriver hur personal bemöter en nyanländ till dess att de nyanlända skrivs ut från integrationsenheten två år senare. Under arbetet försöker personalen öppna upp många diskussioner om
hur samhället fungerar och de ser att en tydlig nyckel till integration är språket.

Personalen vid integrationsenheten arbetar för att ta fram ett föreläsningspaket som vänder
sig till all personal inom förvaltningen. Enhetschefen önskar att fler öppnar upp för att erbjuda
7

Se bilaga 10 för mer information.
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de nyanlända praktikplatser då det skapar goda förutsättningar till språkutveckling och integration. Här behöver personalen på enheten stöd från alla avdelningschefer inom UAF.
4.2.

Integration och etablering

I verksamhetsplanen för 2019 finns utvecklingsområdet integration och etablering (4.5). Efter
den ökade tillströmningen av nyanlända barn och familjer under senaste åren har ett medvetet utvecklingsarbete skapat ett lärande i hela förvaltningen. En utmaning framåt är etablering, meningsfull sysselsättning och att skapa delaktighet för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle. Möten och mötesplatser mellan etablerade och nya
gotlänningar är viktigt för integrationsarbetet. Att skapa sådana mötesplatser är en del av
UAF´s uppdrag. Ökade kunskaper om mångkultur och hur rasism motverkas är viktigt för både
personal och medborgare.
I vårens kvalitetsuppföljningssamtal har diskussioner kring arbetet och resultatet kring ökade
kunskaper om mångkultur, samt hur arbetet kring motverkandet av rasism skett. I diskussionsgrupperna har representanter medverkat från olika enheter inom UAF.

Många diskussioner i kvalitetsuppföljningssamtalen runt rasism och integration har handlat om
arbetet kring att få de nyanlända integrerade och få kunskap om det gotländska samhället och
skolan. Att prata om nyanlända har tidigare inte alltid upplevts varit vedertaget och därmed
har det varit svårt att förstå problematiken. Nu upplevs det som att diskussionen runt problemen är mer öppna vilket i sin tur skapar möjligheter att faktiskt lösa dem. I kvalitetsuppföljningssamtalen belyser många vikten av att kommunicera och att ställa frågor till vårdnadshavare och barn, vilket öppnar upp för en mer lyckad integration.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I vårens kvalitetsuppföljningssamtal framkommer att språket är nyckeln till allt och att missförstånd ofta skapar missnöje. För att fånga upp och förebygga så finns föräldragrupper på modersmål där nyanlända kan diskutera frågor och får förklaringar kring dessa frågor. Här skapas
en dialog för att arbeta med nära handledarskap och värderingar.

Medborgarplatsen som finns inom integrationsenheten fungerar väl och som personalen planerar att fortsätta hålla öppet alla vardagar. Dit kan alla nyanlända vuxna vända sig för att få
stöd och hjälp med praktiska frågor som till exempel förstå brev från myndigheter, fylla i blanketter, sjukvård, med mera. Här guidas nyanlända rätt i myndighetskontakter och i kontakt
med hälso- och sjukvården. På medborgarplatsen finns språkkompetenser i svenska, arabiska,
dari, spanska, engelska och persiska.

Ett förebyggande arbete mot kränkande behandling och rasism pågår inom UAF`s alla skolformer och verksamheter. Alla skolformer har ett aktivt värdegrundsarbete utifrån kapitel 1 och 2
i läroplanerna.
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Resultat från enkäter

Under våren 2019 genomfördes enkät till vårdnadshavare med barn i förskola. En sammanfattning av resultaten presenteras i det här avsnittet. Tidigare år har enkäter gjorts till elever i årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan, elever i grundsärskolan och elever i årskurs 2 på gymnasiet. I år
har förvaltningen valt att inte längre genomföra dessa enkäter utan kommer endast gå efter
skolinspektionens egna enkäter som genomförs vartannat år. På så sätt kan värdena jämföras
nationellt. I den här rapporten kommer därför resultatet av skolinspektionens enkät från våren
2018 att analyseras för årskurs 5 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. En sammanfattning av enkäterna presenteras i det här avsnittet.
4.3.1.

Enkäter till vårdnadshavare

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enkäten till vårdnadshavare med barn i Gotlands kommunala förskolor visar att vårdnadshavare överlag är nöjda med verksamheten. Lägst resultat har frågeområdet gällande “Barns inflytande” och högsta resultatet har frågeområdet som rör “Trygghet och omsorg”. Den övergripande nöjdheten har ökat med 2,3 procentenheter från 2018 till 2019. Resultatet är inte helt
jämförbart med 2018 års resultat då det användes en fyrgradig skala år 2018 jämfört med 2019
då det användes en tiogradig skala. Mellan förskolan med lägst och förskolan med det högsta
resultatet på den övergripande nöjdhetsfrågan skiljer det sig 2,41 i poäng på en tiogradig skala.
Svarsfrekvensen för 2019 har ökat jämfört med 2018. 2019 var svarsfrekvensen 56,6% medan
den var 49% år 2018. Precis som år 2018 har enkäten skickats till båda vårdnadshavarna och en
blankett per barn vilket kan antas vara en bidragande faktor till den relativt låga svarsfrekvensen. Förskolecheferna analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister tillsammans med
förskolans personal. Därefter får föräldrarna återkoppling på enkätens resultat och eventuella
åtgärder som vidtagits. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen följer upp förskolor med lägsta
resultaten med förskolecheferna för att säkerställa att åtgärder vidtagits.

78,32

81,41

83,7

Se bilaga 4, för en
fördjupad resultatredovisning.

TOTAL NÖJDHET VT 17 TOTAL NÖJDHET VT 18 TOTALT NÖJDHET VT 19

15 (29)

Region Gotland
Utbildning – och arbetslivsförvaltningen

4.3.2.

Analysrapport VÅR 2019

Enkäter till elever i grundskolan

Index för den övergripande nöjdheten för eleverna årskurs 5 enligt enkäten som skolinspektionen gjordes våren 2018, har ett relativt högt värde på 7,61 där skalan är från 1 till 10. Det
högsta värdet är 9,38 och det lägsta värdet är 6,03, vilket innebär en skillnad på 3,35 poäng.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Se bilaga 5, för
en fördjupad
resultatredovisning.

Lägst poäng får frågan ifall ”Skolarbetet gör eleven nyfiken på att lära sig mer” och högst poäng får frågan om ”Eleven känner att läraren hjälper eleven i skolarbetet när den behöver”
med 6,39 respektive 8,75 poäng. Angående frågan ”Om eleven känner att de får vara med och
påverka på vilket sätt man ska arbeta med skoluppgifter” är värdet relativt lågt med 6,53 poäng. Även frågan ” Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och
hemma ” får ett lågt poäng med 6,94 i värde. Eleverna på Gotland har en god tro att de klarar
av kunskapskraven vilket enkäten bekräftar där medelvärdet är 8,56 poäng.

Index för den övergripande nöjdheten för elever årskurs 9 enligt enkäten som skolinspektionen
gjorde 2018, har ett värde på 7,07 där skalan är från 1 till 10. Det högsta värdet är 7,61 och det
lägsta värdet är 4,80 vilket innebär en skillnad på 2,81 poäng.
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Se bilaga 6, för en fördjupad resultatredovisning.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För årskurs 9 är frågorna uppdelade i olika index och för varje enskild fråga, till skillnad från
årskurs 5 där varje fråga presenteras enskilt. Det innebär att det lägsta indexresultatet var angående ordningsregler där frågan “I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha” fick lägst resultat med 3,82 poäng. Det näst lägsta indexet fick Delaktighet och
inflytande där frågan “Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll” fick lägst värde
med 4,81 poäng. Det högsta indexresultatet fick “Trygghet” där frågan “I min skola finns det
personal som jag är rädd för” med ett omvänt värde på 8,16 poäng. Näst högst indexpoäng fick
“Tillit till elevens förmåga” där delfrågan “Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker”
fick högst värde med 8,75 poäng. Index för Elevhälsa får 7,12 poäng.

Det är ett stort glapp mellan den skolan med högst nöjdhetsindex och den skola med lägst
nöjdhetsindex. För årskurs 5 skiljer det sig 3,35 i poäng i nöjdhetsindex mellan den skolan med
högst resultat och den skola med lägst resultat. För årskurs 9 skiljer det sig 2,81 i poäng i nöjdhetsindex mellan den skolan med högst resultat och den skolan med lägst resultat. Generellt
uppvisar de yngre eleverna en mer positiv inställning till skolans verksamhet än de äldre eleverna. En intressant iakttagelse är att den skola som fick högst resultat för årskurs 5 är den
skola som fick näst lägst resultat för årskurs 9.

Rektorerna analyserar resultaten och eventuella brister tillsammans med skolans personal.
Därefter ska eleverna få återkoppling på enkätens resultat och diskutera tillsammans med lärarna för att exempelvis klargöra vem som bestämmer ordningsreglerna för en skola. De vidtar
eventuella åtgärder som de kommer överens om. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ska tillsammans med avdelningschef för grundskolan följa upp skolor med lägsta resultaten inför
kommande läsår med rektorerna för att säkerställa att åtgärder vidtagits.
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Gymnasieskola

Index för den övergripande nöjdheten för elever i gymnasiet årskurs 2 enligt enkäten som skolinspektionen gjordes 2018, har ett värde på 7,50 där skalan är från 1 till 10. Genomsnittet för
samtliga deltagande skolor årskurs 2 gymnasiet i Sverige är 7,16 vilket innebär att den gotländska nöjdhetsindexen är något över medelvärdet med 0,34 poäng.

Jag är nöjd med min skola som helhet

7,5

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

7,16

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Se bilaga 7, för vidare studier av resultatsammanställning.
Gymnasiet, har precis som årskurs 9 på grundskolan, indexuppdelning i olika frågeområden.
Sämst värde får ”Delaktighet och inflytande” med ett indexvärde på 5,41, där frågan ”Vi elever
har inflytande över undervisningens innehåll” får lägst värde med 5,04 poäng. ”Stimulans” fick
också ett lågt indexvärde med ett värde på 5,53 där frågan ”Skolarbetet är roligt” får lägst
värde med 5,26 poäng. Högst värde får ”Trygghet” med indexvärde på 8,05 där delfrågan ”I
min skola finns det personal som jag är rädd för” har högst värde med 8,34 i omvänd poäng.
Det näst högsta värdet får ”Tillit till elevens förmåga” med index på 7,57 med delfrågan ”Jag
kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker” med ett värde på 8,58 poäng. Elevhälsan får
ett index på 7,12 poäng.

Rektor/biträdande rektor analyserar resultaten tillsammans med skolans personal. Därefter
ska eleverna få återkoppling på enkätens resultat och diskutera tillsammans med lärarna för
att exempelvis klargöra området ”Delaktighet och inflytandes” innebörd. De vidtar eventuella
åtgärder som de kommer överens om. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ska tillsammans
med avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen följa upp resultaten inför kommande
läsår med rektor för att säkerställa att åtgärder vidtagits.
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Gymnasiesärskola

Trygghetsgruppen på gymnasiesärskolan gör varje år en enkät för sina elever som är baserat
på bildstöd. Här får eleven svara på ett flertal frågor om miljön, lärare och personal, mobbning
och kräkning med mera. Generellt sätt är majoriteten av eleverna nöjda med sin tillvaro på
skolan. För vidare studier av resultatet hänvisar kvalitet- och utvecklingsavdelningen till bilaga
8.

5. Analys och diskussion
5.1.
5.1.1.

Övergripande
Kommunikation och information

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I kvalitetsuppföljningssamtalen gällande alla skolformer förutom vuxenutbildningen finns det
gemensamma och återkommande delar. Det finns ett stort behov av en gemensam struktur
där central förvaltning tar fram en strategi kring förebyggande arbete med information till
vårdnadshavare och elever samt barn. Informationen behöver innehålla både skyldigheter och
rättigheter som vårdnadshavare och elever samt barn har i förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Informationen skall vara tillgänglig för alla. Det
skapar en ökad likvärdighet där verksamheternas förutsättningar till utveckling av kommunikation och delaktighet ökar.

Kvalitets- och utvecklingsavdelning ser ett behov av stöd och utbildning inom schoolsoft till
verksamheterna förskola till och med årskurs 9, för både personal och vårdnadshavarna. Skolledarna behöver stöd för att förstå hur de skall kunna se vad lärarna arbetar med för närvarande, det i sin tur skapar transparens i verksamheten. Risken är att majoriteten av arbetet
som lärarna producerar inte läses av någon, vilket innebär att hjulet behöver uppfinnas flera
gånger. Vårdnadshavarna behöver också förstå hur och vart de hittar informationen för att
kunna följa sina barns utveckling och utbildning. Det minimerar risken för informationsbortfall
och ökar likvärdigheten i kommunikationen.

Plattformen för den interna kommunikationen behöver ses över. Den centrala förvaltningen
behöver se över sina rutiner för att ytterligare skapa transparens och även förståelse för vad
den centrala förvaltningen arbetar med.
5.1.2.

Barn och elevhälsa

Flertalet skolor har lagt ner ett gediget arbete kring den grundläggande strukturen för elevvårdsarbete och elevhälsoteam. I kvalitetsuppföljningssamtalen framkommer det att både arbetsmodeller och arbetssätt kan variera mellan skolor. Variationen är oftast helt naturlig på
grund av storleken på skolan. Kvalitet- och utvecklingsavdelningen bedömer att arbetet behöver analyseras ytterligare i samarbete med barn- och elevhälsa. I analysen bör kvalitets- och
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utvecklingsavdelningen se över om det finns behov och nytta av en övergripande elevvårdsplan, från UAF. Syftet med denna plan är i så fall det kan skapa bättre förutsättningar för elevhälsopersonal som arbetar på flera skolor. Kan UAF skapa en övergripande elevhälsoplan som
ger en övergripande bild, förväntningar och mål för skolornas elevhälsoarbete? Central förvaltning behöver ställa frågor som ”Vart är vi på väg och hur följer vi upp det?”, ”Vad skall och kan
göras lika”, dels för att underlätta verksamheternas arbete samt för att öka likvärdigheten mellan skolorna. Planen skall tas fram i samråd med Barn och elevhälsan och avdelningarna.
5.2.
5.2.1.

Analys för varje verksamhet
Förskola

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gällande delaktighet och värdegrundsfrågor finns resultat från föräldraenkät, förskolechefers
tankar kring förskolornas kvalitet samt den nya läroplanen för förskolan. Beträffande vårdnadshavares nöjdhet med förskolans verksamhet kan kvalitet- och utvecklingsavdelningen se
att vårdnadshavare överlag är nöjda. En anledning till att frågeområdet som rör barns inflytande i verksamheten ger lägst poäng kan vara att föräldrarna fortfarande inte får tillräckligt
med insyn i hur barnen ges möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Förra året sågs en
stor utvecklingspotential i frågan om barnen får vara delaktiga i vardagen på förskolan. Här ser
kvalitet- och utvecklingsavdelningen att förskolepersonalen arbetat aktivt med att göra föräldrarna mer medvetna om arbetet på förskolan. Genom att arbeta med enkätresultaten på föräldraråd och vid föräldramöten har förskolecheferna sett hur olika syn det finns på barns inflytande och delaktighet. Nu ser de resultat i att först arbeta med samsyn och förtydliga vad inflytande och delaktighet innebär för barnen, vilket har bidragit till att värdena för just delaktigheten ökat. Arbetet med kommunikation och information till vårdnadshavare om förskolans
uppdrag och vad vårdnadshavare har möjlighet att vara delaktig i behöver dock utökas ytterligare för att utvecklas mer. Behovet kan visar sig i de öppna svaren där föräldrarna ger en bild
av att de inte riktigt förstår alla delar av förskolans aktiviteter. Att utöka förståelsen för verksamheternas arbete och skapa rimliga förväntningar från vårdnadshavare är en central fråga
som det kontinuerligt behöver arbetas med.

En fråga som behöver arbetas vidare med är varför nöjdheten skiljer sig mellan våra olika förskolor. Det är av stor vikt att det skapas ytterligare transparens mellan förskolorna, inte bara
mellan förskolorna i ett specifikt förskoleområde utan över hela Gotland, för att kunna dra lärdom av varandras arbete och kunna ta del av varandras erfarenheter. Det är därför av yttersta
vikt att förskolorna fortsätter att arbeta och utveckla kulturen att dela med sig av sina erfarenheter. I dag finns flera verktyg som kan underlätta det arbetet, t.ex. onenote, office365. De nyligen rekryterade försteförskollärarna kan även fortsättningsvis nyttjas till kompetensutveckling och genomförande av erfarenhetsutbyten. Utbyte av pedagogiska idéer, lärdomar, insikter,
problem vilket t.ex. skulle kunna vara en stående punkt på varje APT och även ingå i den individuella kompetensutvecklingsplanen.

Kvalité- och utvecklingsavdelningen ser att många förskolor följt råden att aktivt arbeta med
enkäten med vårdnadshavare för att skapa förståelse runt vad förskolan gör och en förhoppning är att det arbetet fortsätter för att ytterligare utveckla de områden som behöver förbättras.
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Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Gällande delaktighet och värdegrundsfrågor finns resultat från enkät, rektorers tankar kring
skolornas kvalitet samt skollagen. Under kvalitetuppföljningssamtalen har vikten av kommunikation på alla nivåer diskuterats väl. Just kommunikationen till vårdnadshavare är det som
skolledarna pratat mest om. De flesta skolor på Gotland behöver utveckla sin kommunikation
till föräldrarna där skolledare och personal djupgående förklarar vilka delar som föräldrarna
kan bestämma över, vilka delar som styrs av skollagen, vilka delar som lärarna kan styra över
och vad eleverna faktiskt kan bestämma över. En del skolor har infört informationsmöten istället för föräldramöten och vissa skolor informerar vilka förväntningar som finns på eleverna och
vårdnadshavarna för att skapa så bra förutsättningar för eleverna som möjligt. Kommunikationen från skolledare och personal bör förklara vad vårdnadshavare och barn/elever har för
bestämmanderätt i förskola/skola. När berörda parter upplever att de inte får vara delaktiga i
beslut, gäller det att arbete proaktivt för att minska eventuella missförstånd och missnöjen.

I skolinspektionens enkät är det glädjande att se att gotländska skolbarn är övergripande nöjda
med sin skola. Det som är oroväckande är att det är stor skillnad mellan den skola som är mest
nöjd och den skola som minst nöjd. Det inkluderar både årskurs 5 och årskurs 9. Ytterligare en
iakttagelse är att nöjdheten sjunker ju äldre eleverna blir vilket stämmer överens med tidigare
års mätningar. Viktigt är att skolledare och lärare tar upp frågan och diskuterar med eleverna
för att få en så rättvis analys som möjligt.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förstelärarnas uppdrag har förtydligats och de används på ett mer effektivt och målorienterad
vis. Skolorna har nu givit förstelärarna tydliga uppdrag och mandat vilket har gjort att förstelärarna nu har lättare utöva sitt syfte. Det är av yttersta vikt att det här arbetet fortsätter så att
förskolorna/skolorna inte tappar det som byggts upp. I och med att förstelärarnas uppdrag blivit mer förtydligat så har även det kollegiala lärandet ökat. Kommande utvärdering (under
2019), av arbetet med PRIO blir här en viktig del att använda i vidare analyser framåt.

Kränkande behandling diskuterades mycket under förra årets analysrapport. En djupare diskussion om just kränkande behandling togs inte upp i år, men det kom upp under några samtal
att vissa skolor är benägna att inte anmäla kränkande behandlingar. Dessa skolor har fångats
upp och kommer att följas upp för att säkerställa att de får en tydlig rutin i anmälan om kränkande behandling till huvudman. En av anledningarna till att skolledare inte anmäler kan vara
att själva anmälningsprocessen är krånglig och tidsödande. Det är dock ingen godtagbar ursäkt
för att inte anmäla då det är varje verksamhets skyldighet enligt skollagen. Avdelningen kvalitet och utveckling har under april månad påbörjat ett arbete med att förenkla anmälningsförfarandet. Ambitionen är här att göra processen digital och därigenom enklare för verksamheterna. Sammanställning och presentation av ärendestatistiken för nämnderna blir då också mer
lätthanterlig.

Under kvalitetsuppföljningssamtalen kom frågan angående enkäter till fritidshemmen upp då
det inte genomförts några sådana under läsåret 2018/2019. Här pågår ett arbete med att hitta
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ett bra arbetssätt för att utvärdera fritidshemmen då det i dagsläget inte finns något bra mätverktyg för det. Efter skolinspektionens besök per den 24/4 år 2019, framgår det tydligt att
UAF brister i utvärderingen av fritidshemmen. Central förvaltning behöver se över både uppföljning och utvärdering av fritidshemmen för att säkerställa att läroplanen följs och att fritidshemmens verksamheter blir likvärdiga. Central förvaltning ser dock att en del skolledare utvecklar fritidshemmens verksamhet och aktivt arbetar tillsammans. På de skolor där rektor har
gett fritidshemmens personal ett uppdrag och ansvar för att utveckla rastaktiviteter har det
resulterat i att konflikter på rasterna blivit färre. Det i sin tur skapar mer trygghet och större
möjligheter till en lugn klassrumsmiljö som främjar lärandet. Om alla rektorer vid grundskolorna fick möjlighet att tillsätta ansvariga skolgårdslärare/rastpedagoger skulle elevernas möjlighet till trygghet och studiero öka. Fritidshemmens pedagoger gör här ett viktigt arbete i samarbete med lärarna som resulterar i en minskning av kränkande behandlingar med fler närvarande vuxna på rasterna som följer upp vad varje elev vill göra och gör på rasten. Idén att vissa
skolor har sina fikastunder tillsammans med eleverna för att skapa tillgänglighet och närvaro
kan också vara något som andra skolor kan använda sig av för att minska konflikter. Likvärdigheten brister mellan skolor beroende på storlek och antal elever. En skola med fler elever har
större möjlighet att anställa en pedagog som är ansvarig för rastaktiviteter.

Skolorna, dess personal och rektorerna gör ett fantastiskt arbete för elevernas lärande och
trygghet. Den stolthet de känner är berättigad och att känna självförtroende och självkänsla i
arbetet skapar goda utvecklingsmöjligheter. Stolthet och trygghet i arbetet sprider sig till eleverna.
5.2.3.

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den utvecklade foldern för likabehandling och plan mot kränkande behandling är ett tydligt exempel på hur skolledare tillsammans med personal gör informationsmaterial tillgängligt för
alla. Foldern kan vara något för andra skolformer att ta efter. För att skapa mer tillgänglighet
kring likabehandlingsfrågor där till exempel språket kan vara en svårighet.

Organisationen fungerar väl och arbetet med aktivitetsplanerna fortsätter att utvecklas. Genom att låta medarbetare välja ett fördjupningsområde så får medarbetarna chansen att utvecklas och arbeta med något som de brinner för. Det här skapar ytterligare delaktighet och en
sammansvetsning av en organisation som är i behov av trygghet.

Enkäten som gymnasiesärskolans trygghetsgrupp gör mäter inte den övergripande nöjdheten,
men den visar att majoriteten av eleverna upplever trygghet och trivs med sin miljö i skolan.
Det intressanta är att delaktigheten får mycket höga betyg. I princip alla känner att de är delaktiga och får vara med och bestämma. I det stora hela får enkäten bra resultat. Det gymnasiesärskolan bör se över och utveckla är klassrumsmiljön då det får lägst resultat. Här upplever en
del elever att det är stökigt och rörigt. En del elever känner även att de inte får den hjälp de
behöver. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen rekommenderar att en diskussion tillsammans
med eleverna hur eventuella klassrumsmiljöer skulle kunna förbättras. I det stora hela är dock
gymnasiesärskolans elever nöjda och vidare djupgående studier behövs inte.
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Riksrevisionen har nyligen genomfört en granskning om ”Grundsärskolans kunskapsuppdrag –
styrning, stöd och uppföljning” som UAF bör följa upp om eventuella nya beslut kommer fattas
av regeringen. Ett exempel är att – utveckla uppföljning och utvärdering av grundsärskolan, så
att den ger information om huruvida eleverna har goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

5.2.4.

Gymnasieskola

Den övergripande nöjdheten i gymnasieskolan är något högre än genomsnittet i Sverige. Här
ser kvalitets- och utvecklingsavdelningen inte den trenden att eleverna tycker mindre om skolan när de kommit upp i åldern. En anledning till det kan vara att eleverna nu har gjort ett aktivt val vad gäller inriktning i sin egen skolgång. De två delfrågorna, delaktighet i undervisningen samt hur roligt skolarbetet är, fick lägst resultat i skolinspektionens enkät. Dessa
hänger delvis ihop då det handlar om undervisningens innehåll och elevens möjlighet till delaktighet och därigenom engagemang. Här kan finnas anledning till att skolan gör en egen översyn
och analys över undervisningens genomförande och eventuell variation mellan program. Dock
är det, precis som i grundskolan, av stor vikt att skolledning och lärare kommunicerar förväntningar med eleverna och vad de faktiskt kan ha inflytande och delaktighet i. Det är även av stor
betydelse att lärarna kontinuerligt förklarar och kommunicerar kursinnehåll och koppling till
läroplan och skollag. Dessa två värden är generellt låga över hela Sverige och har varit låga de
senaste åren som enkäten genomförts.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enkäten visar att eleverna känner trygghet. Även fast det sker någon enskild oroande händelse
på skolan så är eleverna i grunden trygga i den miljö de vistas i vilket skapar goda förutsättningar för lärande. Det är viktigt att gymnasieskolan fortsätter med det trygghetsarbete som
genomförs för att ytterligare utveckla skolan.

Det är glädjande att se gymnasieskolan aktivt arbetar med hälsoarbetet i skolan. I och med att
elevhälsoteamet har en egen aktivitetsplan som de arbetar efter så ger det en tydlig målinriktning och fokus kan ligga på eleverna och deras hälsa. I skolinspektionens enkät kan utläsas att
index för elevhälsan är något högre än för övriga kommunala gymnasieskolor i landet. Det antyder att det arbete gymnasieskolan på Gotland gör är i rätt riktning. Med ett fortsatt gott arbete där skolledning i samverkan med elevhälsoteam följer upp och utvärderar de rutiner som
tagits fram, finns det stora chanser att ytterligare höja index för elevhälsan.

Skolan har ett väl fungerande system, där alla elever har möjlighet att söka upp elevhälsoteamet. Det är viktigt att elevhälsoteamen blir mer synliga och arbetar mer proaktivt då delfrågan
”Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation”
fick lägst poäng. Ett mer förebyggande arbete ger skolan större möjligheter att upptäcka t.ex.
psykisk ohälsa i god tid.

Skollagen kap. 4, §3 (2010:800) står det att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras av
lärare, personal och elever. Här kan kvalitet- och utvecklingsarbetet se att gymnasieskolan ef-
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ter en turbulent tid har börjat få med personalen i kvalitetsarbetet. Genom kommunikation anser sig skolledningen nu skapat en ökad delaktighet bland personalen. Därigenom skapas också
mer systematik i kvalitetsarbetet då fler i personalen är delaktiga.

Med god struktur och rutiner samt att en aktivitetsplan är etablerad, så blir det lättare för all
personal att följa det dagliga arbetet och fokusera på undervisningen. Det är viktigt med tydlighet i ledarskapet för att skapa hög delaktighet från lärarnas sida, både vad gäller arbetet runt
aktivitetsplan och det systematiska kvalitetsarbetet. Det i sin tur ökar möjligheten till hög
måluppfyllelse.
5.2.5.

Modersmålsenheten inklusive Lotsen

I och med den stora tillströmningen av nyanlända har både modersmålsenheten inklusive Lotsen och integrationsenheten behövt utveckla sitt arbete mycket för att få en väl fungerande
organisation. Det stora arbetet runt struktur och rutiner för att få till det systematiska kvalitetsarbetet har givit goda resultat för båda enheterna.

Då modersmålsenheten/Lotsen är en ny verksamhet så finns det inga direkta gamla värden att
utvärdera. Det kvalitet- och utvecklingsavdelningen tydligt ser är att enhetschefen intensivt
har arbetat med att bygga upp en organisation där delaktighet är en grundpelare för att allting
ska fungera. Varje del av verksamheten får möjlighet att uppmärksammas i och med att ledningsgrupp har en representant från varje del av verksamheten. Ett tydligt kollegialt lärande
stärker enheten och möjligheten att kommunicera med vårdnadshavare, oavsett språk. Skapar
en stark delaktighet för alla parter. För modersmålsenheten/Lotsen gäller det nu att fortsätta
det arbete de har byggt upp för att säkerställa att de rutiner de skapat fungerar väl.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.2.6.

Ungdomsgårdarna, Fenomenalen och Kulturskolan

I och med att ungdomsgårdarna och Fenomenalen har svårt att mäta några mjuka värden och
det finns få indikatorer för deras verksamheter är det svårt att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Detta är ett gemensamt utvecklingsområde mellan enhetschefer och kvalitets- och
utvecklingsavdelningen. Nätverket för Science center arbetar för att ta fram mätbara sätt som
kan stödja Fenomenalens framtida uppföljningar. Fenomenalen redovisar sin verksamhet i senaste verksamhetsberättelsen 2018.
Rektor för kulturskolan har byggt upp ett systematiskt kvalitetsarbete och all personal arbetar
mot uppsatta mål. Kulturskolans verksamhet kommer att kunna följas upp mer systematiskt
under nästkommande år.
5.2.7.

Integrationsenheten

Integrationsenhetens utveckling av samarbetet mellan personalen har varit en viktig del för att
skapa delaktighet i organisationen. I och med att enheten inte har en direkt koppling till utbildning, kan det ibland vara svårt att ge det stöd som nyanlända behöver. Integrationsenhet önskar stöd i att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete för att kunna följa upp effekten av deras
insatser på individ- och familjenivå. Det är ett utvecklingsområde inom UAF som Integrationsenheten och kvalitets- och utvecklingsavdelningen ska samarbete för att ta fram.
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I Region Gotlands koncernstyrkort finns mål om en lyckad integration där utbildning, arbetsmarknads-och integrationsinsatser ska leda till att nyanlända kommer in i gotländskt samhällsoch arbetsliv, där mångfald ses som en tillgång. Lyckad integration är ett av dom prioriterade
utvecklingsområdena i verksamhetsplanen. Den gemensamma integrationsstrategin som gäller
för Gotland 2017 - 2020 är en betydelsefull och god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det gotländska samhället.

Integration sker i mötet mellan människor där svårigheten hittills har varit att hantera rasism
som sker på modersmål. Förutsättningar för att mötas i gemensamma miljöer och tillgängliggöra utbud av aktiviteter är därför betydelsefullt. Genom att öppna upp mötesplatser, fler arbetsplatser för praktikanter ökas acceptansen att möta andra kulturer.

Utbildning är viktigt för en framgångsrik och hållbar integration. Utbildning på alla nivåer
grundskola, gymnasieskola och högre studier skapar möjlighet till delaktighet i samhällslivet
och en framtida etablering på arbetsmarknaden.

För att mottagandet av nyanlända ska bli ett långsiktigt och hållbart arbetssätt kräver detta
även fortsättningsvis ett fokus samt prioriteringar i resursanvändningen. Med den beslutade
regionala integrationsstrategin som grund har finns det ett flertal områden identifierade. Arbetet kring ökade kunskaper om mångkultur och hur rasism ska motverkas rasism är viktigt för
både personal och elever. Kommunikation och kompetensutvecklande insatser behövs löpande i förlängningen för att nå resultat och klara uppdraget.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.2.8.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har expanderat mycket de senaste åren och det har tidigare inte funnits
lika mycket tid att fokusera på utveckling. Skolledningen har påbörjat arbete med distansundervisning via digitalplattform för att anpassa utbildning efter elever med stökig skolbakgrund
och där klassundervisning är svår att tillämpa. Distansundervisningen fungerar om än inte helt
enkelt och optimalt. Det som framkommer är att total distansundervisning inte fungerar men
att arbeta kombinerat med distans- och klassrumsundervisning har varit framgångsrikt där eleverna får handledningspass och alla examinationer är obligatoriska. Rektor ser framgångsfaktor är att lärarna fått eget mandat att driva denna utveckling. Kombinationsutbildningar i form
av SFI och yrkesutbildningar är igång. Skolledarna ser en utveckling och förbättring i att kombinera språket och utbildningen. Det är angeläget att lärarna vid yrkesutbildningarna är legitimerade men det är brist på den yrkeskåren inom landet. En viktig fråga att ta med i framtida kompetensförsörjningsarbete inom UAF.
5.2.9.

Folkhögskolan

För att kunna visa på ett bra sätt hur skolledningen arbetar systematiskt med vissa frågor har
Folkhögskolan arbetat med att slå ihop ramverk från Regionen och Folkbildningsrådet till ett
spår och strategiskt arbetat utifrån det. En enkätundersökning genomförs för närvarande med
folkhögskolans elever och ska presenteras när den är sammanställd, analyserad och förslag på
eventuella åtgärder finns presenterade.

25 (29)

Region Gotland
Utbildning – och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport VÅR 2019

5.2.10. Arbetsmarknadsenheten

Enhetschefen och personalen vid Ungdomskraft upplever oro inför det elevantal som inte klarar av gymnasiet och inte får fullständiga betyg. Personal från ungdomskraft ingår nu i förvaltningens ”närvarogrupp” för att ta del av deras erfarenheter av samtal med ungdomar gällande
skolgången.
Enhetschefen upplever att de använt resurserna väl och tagit hänsyn till nyanlända och gått
igenom arbetsplanen och tittat på temaområdena, vilka skall vara hjälp till skolorna.

6. Slutsatser
Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter inom förvaltningens alla verksamheter.

Vårdnadshavare och barn/elever behöver få mer information kring hur och vad de får ha inflytande och delaktighet i förskola/skola.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I förra årets analysrapport skrivs det om vikten att involvera vårdnadshavare kring arbetet runt
föräldraenkäten och dess resultat. Detta eftersom förskolecheferna behöver få konkreta svar
på varför resultaten ser ut som de gör. Skolledarna har, på flertalet förskolor, arbetet med
vårdnadshavarna kring resultat. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen uppmanar att arbetet
fortgår då det ger tydliga resultat i verksamheterna.

Kommunikationen och hur den centrala förvaltningen når ut med informationen behöver stärkas i alla led, både externt och internt. Det gäller även hur skolorna når ut till vårdnadshavare
och skapar delaktighet i diskussioner. Ett förslag från kvalitets- och utvecklingsavdelningen är
att skapa ett gemensamt styrdokument, så kallade förväntansdokument. Dokumentet ska på
ett förebyggande sätt informera, främst vårdnadshavare, för att skapa förståelse och kunskap
kring förskolorna/skolornas verksamhet. Eftersom personalen arbetar i större utsträckning i
Office365 så ökar transparensen mellan verksamheterna. Det i sin tur skapar mer likvärdighet
och underlättar kommunikation- och informationsflödet. Det som är viktigt är att alla verksamheter använder Office365 i samma utsträckning annars är det lätt att själva funktionen, och
även likvärdigheten, går förlorad.

Kvalitet- och utvecklingsavdelningen ser ett behov utav utbildning av personal, skolledare och
vårdnadshavare i schoolsoft för att öka kunskapsnivån. Skolledarna kommer, om de använder
verktygen rätt, kunna följa lärarnas arbete. Vårdnadshavare kan med hjälp av utbildning lättare hitta information och då få en större inblick av skolans verksamhet. Schoolsoft kan användas som en informationskanal vilket skapar ökad likvärdighet mellan skolor om alla använder
plattformen.

Förstelärarnas har stärkts och deras mandat är tydligare fastställt på enhetsnivå. Försteförskollärare och förstefritidspedagog är en ny satsning inom UAF från och med innevarande läsår.
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Enheterna finner stort stöd i det kollegiala lärandet som mandaten innebär. Försteförskollärare leder arbetet i implementeringen av den nya läroplanen (lpfö 18). Förstefritidspedagogens
uppdrag är att ansvara för fritidshemmens övergripande nätverk och dess fördjupning i läroplansuppdraget.

I och med legitimationskravet på fritidspedagoger och/eller fritidshemslärare så ställs det
högre krav på den centrala förvaltningens kompetensförsörjning. Detta eftersom vissa skolor
inte har legitimerade fritidspedagoger så kommer vissa lärare behöva vara ansvarsperson inom
fritidshemmen då det måste finnas en legitimerad pedagog. Något som är intressant är att
Region Gotland har legitimationskrav på yrkeslärare, vilket inte är ett nationellt krav. Här bör
central förvaltning reflektera om det ska vara ett fortsatt krav på legitimation inom yrkeslärarkåren.

Under kvalitetsuppföljningssamtalen så har skolornas arbete kring utvecklingen av elevhälsoteamen och deras rutiner och strukturer lyfts fram. Det är glädjande att se hur väl skolorna arbetar med att få in elevhälsoteamen i det vardagliga arbetet. På vissa skolor är fritidshemspedagoger delaktiga i elevhälsoteamen vilket hjälper till att skapa en helhetsbild över dagen och
stärker elevhälsoteamet. Det blir av naturliga skäl olika arbetssätt beroende på storlek på skola
och här behöver central förvaltning se över arbetssättet. Om verksamheternas arbete kan underlättas och förenklas för den personal som förflyttar sig mellan skolor så kommer likvärdigheten mellan skolorna att öka. En övergripande elevhälsoplan kan vara aktuell, det behöver
dock analyseras vidare för att se om det finns tydliga behov för det. Syftet att skapa en plan
som ger en övergripande bild, förväntningar och mål för skolornas elevhälsoarbete och därigenom öka likvärdigheten. Planen skall tas fram i samråd med Barn- och elevhälsan och avdelningarna.

Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

PRIO är nu en naturlig del i det vardagliga arbetet. De skolor som har implementerat PRIO använder nu handboken som utvecklats i projektets arbetsgång. Pedagogerna reflekterar inte
över att det är ett så kallat ”PRIO-arbete” de utför när handboken används i arbetet. Ett utvärderingsarbete pågår för närvarande av PRIO-gruppen och resultatet av det kommer att kunna
presenteras i nästa års analysrapport.

Det lyckade projektet med tillgängliga lärmiljöer kommer fortsätta under kommande läsår.
Precis som med PRIO är tanken att det ska bli en naturlig del av det vardagliga arbetet. Tillgängliga lärmiljöer har implementerats i många verksamheter och skolledarna ser en positiv
utveckling hos barnen/eleverna. Alla pedagoger i förskola/skola är till för barnens/elevernas
skull. Miljöer ska därför vara anpassade till barnen/eleverna.

På de skolor som har infört rastpedagoger och/eller skolgårdslärare upplevs en minskning av
kränkande behandlingar. Dels för att det finns personal ute bland barnen som proaktivt kan
arbeta för att motverka kräkningar, men också för att det finns uppstyrda aktiviteter på rasterna. Den uppstyrda leken skapar mindre tillfällen för eleverna att bråka och eleverna får utlopp för eventuell rastlöshet. Det i sin tur skapar en trevligare arbetsmiljö för både pedagoger
och elever under såväl raster som lektioner.
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Ärendenr RS BUN 2018/13 och GVN 2018/217 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid analysen ser vi även att ett flertal verksamheter efterlyser mer utrymme i rapporten och
mer stöd i uppföljning och analys, bl.a.; Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten, Vuxenutbildningen, Folkhögskolan, Ungdomsgårdar, Särskolan och Kulturskolan.
Med detta som bakgrund anser avdelning kvalitet- och utveckling att arbetet med analysrapporter behöver utvärderas tillsammans med verksamhetsrepresentanter och sedan utvecklas
vidare. Ambitionen bör vara att alla verksamheter skall ges erforderligt utrymme.
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Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Kallelse till uppföljning av det systematiska
kvalitetsarbetet inför analysrapport VÅR
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har genom kalenderbokning i Outlook
kallat er som är rektor/biträdande rektor/förskolechef/biträdande
förskolechef/enhetschef för modersmålsenhet, kulturskola,
arbetsmarknadsenhet, integrationsenhet, Fenomenalen och ungdomsgårdar till
kvalitetsuppföljningssamtal.
Vi har valt att träffa er i grupper om fem och om ni pga. förhinder måste byta
grupp kontaktar ni karin.sandberg-tapp@edu.gotland.se så snart som möjligt.
Utgångspunkt för vårens samtal är våra prioriterade utvecklingsområden
4.1 Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund och 4.5 Integration och etablering i
verksamhethetsplanen för 2019
Inför samtalen använder kvalitets- och utvecklingsavdelningen bland annat
följande underlag:
• Avdelningschefernas aktivitetsplaner
• Skolledarnas/enhetschefernas aktivitetsplaner
• Resultat av elevenkäter och enkäter till vårdnadshavare
• Anmälningar om kränkande behandling, klagomål och
Skolinspektionsanmälningar
• Uppföljning av elever med hög frånvaro och risk att skolplikten inte
fullgörs
• Avdelningarnas verksamhetsberättelser 2018
Efter att alla samtal har genomförts sammanställs och analyseras samtalen och
de övriga underlagen i analysrapport VÅR som redovisas för barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Analysrapport VÅR är även ett av underlagen till verksamhetsplanen 2020.
Syftet med samtalen är att ta del av er analys och reflektion av era
verksamheter, samt ert arbete med värdegrundsfrågor.
Kvalitetsuppföljningssamtalen är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete på
huvudmannanivå.
” Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. ”
Skollagen 4 kap § 3
Frågeställningar skickas ut i början av januari 2019

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Välkomna!
Karl-Erik Söderberg
t.f. Chef kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Caroline Gränefjord
Kvalitetscontroller
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Ärende BUN alt GVN
31 januari 2019

Frågeställningar till vårens uppföljning
av det systematiska kvalitetsarbetet
inför analysrapport VÅR
Ni har alla fått en bokning genom kalendern till kommande
kvalitetsuppföljningssamtal och vi räknar med att du kan komma den tid du är
kallad till. Utgångspunkt för vårens samtal är våra prioriterade
utvecklingsområden 4.1 Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund och 4.5
Integration och etablering i verksamhetsplanen för 2019.
Vi kommer att utgå från nedanstående frågeställningar.
Frågor till förskolechef/bitr. förskolechef, rektor/bitr. rektor samt enhetschef för
modersmål
Vad är du mest stolt över inom ert systematiska kvalitetsarbete? Vad har du
lyckats med?
Stäm av mellan rektor och biträdande rektor samt förskolechef och biträdande
förskolechef så att ni lyfter olika områden.
Hur gör du barn/elever, förskole-/skolpersonal och vårdnadshavare delaktiga i
förskolan/skolans värdegrundsarbete?
Ett tydligt ledarskap som bygger tillitsfulla relationer och hög delaktighet mellan
lärare, elever och vårdnadshavare skapar en grundtrygghet i verksamheten. Vilket
i sin tur leder till högre måluppfyllelse.
Frågor till chefer inom Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten,
Ungdomsgårdar, Kulturskolan samt Fenomenalen
Vad är du mest stolt över inom ert systematiska kvalitetsarbete? Vad har ni
lyckats med?
Ökade kunskaper om mångkultur och hur man motverkar rasism är viktigt för
alla barn, elever och vuxna. Hur arbetar ni utifrån detta uppdrag? Vilka resultat
kan ni se?

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Region Gotland

Inför varje samtal kommer vi även att tillsammans med avdelningscheferna ta
fram ytterligare frågeställningar utifrån deltagarna i respektive grupp. Det innebär
att alla grupper kan få olika frågeställningar under respektive samtal. Syftet är att
ni delar goda exempel med varandra samt att dessa kan ingå i kommande
analysrapport.
Vi vill fokusera på det goda samtalet som ska ge er styrka att vidareutveckla den
goda kvalitén vi har i alla våra verksamheter inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen på Gotland.
Om det är något du funderar på eller vill ta upp till diskussion inför kommande
samtal är du välkommen att kontakta någon av oss.
Väl mött
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen
T.f. kvalitetschef Kalle Söderberg
Karin Sandberg Täpp, Kvalitetsutvecklare
Caroline Gränefjord, Kvalitetscontroller
Sabina Voivodas, Kvalitetscontroller
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Frågor som ej skickas ut i förväg
•

Hur deltar BEH i ert SKA?

•

Hur jobbar ni med trygghet och studiero?

•

Hur följer du som rektor/förskolechef upp undervisningen och lärarnas ledarskap?

•

Vad erbjuder du för stöd och kompetensutveckling utifrån behov som synliggjorts?

•

Hur arbetar du för att integrera värdegrundsarbetet i all undervisning?

•

Hur arbetar du för att skapa samsyn kring förskolans/skolans ordningsregler?

•

Ett tydligare ledarskap i alla led leder till trygghet och studiero vilket i sin tur leder
till högre måluppfyllelse. Hur arbetar ni inom din enhet för att utveckla ledarskapet?

•

Det är allas ansvar för att hålla värdegrundsarbetet levande, hur säkerställer du det?

•

Hur arbetar du för att skapa en samsyn och delaktighet kring den beslutade
regionala integrationsstrategin?
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2019-02-14

Resultat av enkäter till vårdnadshavare läsår 2018/2019
Kommunal förskola

Uppföljningar
av verksamhetsplan
Metod
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i kommunal förskola genomfördes digitalt
• Föräldrar
vårterminen
2019. och vårdnadshavares nöjdhet med förskola, skola,
fritidshem
Enkätfrågor
• Nöjdhetsindex
Frågorna
besvaras i en tiogradig skala där 1 innebär att man inte instämmer alls och 10 att man
instämmer helt.
Resultatredovisning
Resultatet för varje fråga redovisas som ett medelvärde. Enkäten till vårdnadshavare med barn i
förskola är uppdelat i olika frågeområden och resultatet redovisas därför även som genomsnittligt
resultat per frågeområde.
Årets resultat är inte helt jämförbart med tidigare års resultat då en annan skala har använts
tidigare (skala 1 till 4). En del data går att jämföra direkt och den kommer att presenteras i
rapporten.

Årets
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2019-02-14

1. Svarsfrekvens
Svarsfrekvens kommunala verksamheter
Svarsfrekvens
Antal svarande
Kvinnor
Läsår 18/19
Läsår 17/18

56%
49 %

2286
1941

Män

61,8%
59,8 %

37,8%
39,6 %

Enkäten till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola skickades ut till 4030 vårdnadshavare. Enkäten har
givits ut på svenska, engelska och arabiska för att skapa förutsättningarna till så många svar som möjligt. Det
har också varit möjligt att scanna en QR-kod och på så sätt få tillgång till enkäten om man inte har haft en
registrerad e-post i vårt system. Svarsfrekvensen för den kommunala förskolan landade i slutänden på 56 %. I
linje med förra årets modell har enkäten skickats till båda vårdnadshavarna, förutsatt att båda har haft en
registrerad e-postadress i vårt system. Svarsfrekvensen har ökat något sedan förra året, men är fortfarande
relativt låg trots stora insatser för att sprida informationen om enkäten till vårdnadshavarna. Troligen beror
den låga svarsfrekvensen på att endast en vårdnadshavare har svarat på enkäten.

2. Resultat av enkät till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola
2.1.

Medelvärde per frågeområde

Här visas ett medelvärde för varje frågeområde. Totalt finns det sex stycken frågeområden där varje
frågeområde består av 1 till 3 frågor.

8,6

INFORMATION
OM BARNETS
UTVECKLING

9,0

NORMER OCH
VÄRDEN

9,1

8,7

8,8

TRYGGHET OCH UTVECKLING OCH ANPASSNING
OMSORG
LÄRANDE
EFTER BARNETS
BEHOV

8,5

BARNS
INFLYTANDE
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2019-02-14

Resultat per fråga
2.2.1. Information om barnets utveckling

Medelvärdet för barnets utveckling var 8,6 av 10. I diagrammet nedan visas en uppdelning av de tre ställda
frågorna och ett medelvärde för alla förskolor för respektive fråga.
Frågan ” Jag upplever att jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan” fick ett
medelvärde på 8,2.
Frågan ” Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn” fick ett
medelvärde på 8,8.
Frågan ”Jag upplever att jag fick tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan under
utvecklingssamtalet” fick ett medelvärde på 8,8.

8,2

8,8

8,8

JAG UPPLEVER ATT JAG FÅR
JAG UPPLEVER ATT
JAG UPPLEVER ATT JAG FICK
FORTLÖPANDE INFORMATION FÖRSKOLAN TAR HÄNSYN TILL TYDLIG INFORMATION OM
OM MITT BARNS TILLVARO PÅ DEN INFORMATION JAG HUR DET GÅR FÖR MITT BARN
FÖRSKOLAN
FÖRMEDLAR OM MITT BARN
PÅ FÖRSKOLAN UNDER
UTVECKLINGSSAMTALET

2.2.2. Normer och värden
Medelvärdet för normer och värden var 9,0 av 10. I diagrammet nedan visas en uppdelning av de tre ställda
frågorna och ett medelvärde för alla förskolor för respektive fråga.
Frågan ” Jag upplever att förskolepersonalen arbetar för att barnen ska utveckla respekt för varandra” fick ett
medelvärde på 8,9.
Frågan ”Jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan” fick ett
medelvärde på 8,9.
Frågan ” Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan” fick ett medelvärde på 9,2.
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9,2

8,9

JAG UPPLEVER ATT
JAG UPPLEVER ATT DET ÄR JAG UPPLEVER ATT FLICKOR
FÖRSKOLEPERSONALEN
TYDLIGT ATT KRÄNKANDE
OCH POJKAR GES SAMMA
ARBETAR FÖR ATT BARNEN
BEHANDLING INTE
FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ
SKA UTVECKLA RESPEKT FÖR ACCEPTERAS PÅ FÖRSKOLAN
FÖRSKOLAN
VARANDRA

2.2.3. Trygghet och omsorg
Medelvärdet för trygghet och omsorg var 9,1 av 10. I diagrammet nedan visas en uppdelning av de tre ställda
frågorna och ett medelvärde för alla förskolor för respektive fråga.
Frågan ” Jag upplever att förskolan ger mitt barn en bra balans av aktivitet och vila under dagen” fick ett
medelvärde på 8,9.
Frågan ” Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan” fick ett medelvärde på 9,2.
Frågan ” Jag upplever att det känns tryggt att lämna på förskolan” fick ett medelvärde på 9,1.

8,9

9,2

9,1

JAG UPPLEVER ATT
JAG UPPLEVER ATT MITT
FÖRSKOLAN GER MITT BARN BARN TRIVS PÅ FÖRSKOLAN
EN BRA BALANS AV AKTIVITET
OCH VILA UNDER DAGEN
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JAG UPPLEVER ATT DET
KÄNNS TRYGGT ATT LÄMNA
PÅ FÖRSKOLAN
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2.2.4. Utveckling och lärande
Medelvärdet för utveckling och lärande var 8,7 av 10. I diagrammet nedan visas en uppdelning av de tre ställda
frågorna och ett medelvärde för alla förskolor för respektive fråga.
Frågan ” Jag upplever att verksamheten på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet” fick ett medelvärde på 8,8.
Frågan ” Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande miljö” fick ett medelvärde på 8,6.
Frågan ” Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan” fick ett medelvärde på 8,7.

8,8

8,6

8,7

JAG UPPLEVER ATT
VERKSAMHETEN PÅ
FÖRSKOLAN VÄCKER MITT
BARNS NYFIKENHET

JAG UPPLEVER ATT
FÖRSKOLAN ERBJUDER MITT
BARN EN STIMULERANDE
MILJÖ

JAG UPPLEVER ATT MITT
BARN LÄR SIG MYCKET PÅ
FÖRSKOLAN

2.2.5. Anpassning efter barnets behov
Medelvärdet för anpassning efter barnets behov var 8,8 av 10. I diagrammet nedan visas den ställda frågan
och ett medelvärde för alla förskolor för den frågan.

Jag upplever att mitt barn får ett
tillräckligt stöd på förskolan

8,8

6
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2.2.6. Barns inflytande
Medelvärdet för utveckling och lärande var 8,5 av 10. I diagrammet nedan visas en uppdelning av de två ställda
frågorna och ett medelvärde för alla förskolor för respektive fråga.
Frågan ” Jag upplever att barnen får vara med och påverka hur det ska vara på förskolan” fick ett medelvärde
på 8,3.
Frågan ” Jag upplever att barnen blir "sedda och hörda" av förskolepersonalen” fick ett medelvärde på 8,7.

8,3

8,7

JAG UPPLEVER ATT BARNEN FÅR VARA MED
OCH PÅVERKA HUR DET SKA VARA PÅ
FÖRSKOLAN

JAG UPPLEVER ATT BARNEN BLIR "SEDDA
OCH HÖRDA" AV FÖRSKOLEPERSONALEN

2.2.7. Övergripande nöjdhet – Medelvärde alla förskolor
Här presenteras den totala nöjdheten med ett medelvärde för alla förskolor. Skalan här är mellan 0 till 100.
Nöjdheten hos föräldrarna för den kommunala förskolan har ökat succesivt för varje år.

78,32

81,41

83,7

TOTAL NÖJDHET VT 17

TOTAL NÖJDHET VT 18

TOTALT NÖJDHET VT 19
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Heden/Myggan
Öja Förskola
Storkens Språkförskola
Myran förskola
Humlan förskola
Hemse Mullvaden förskola
Storken förskola
Forellen förskola
Väskinde förskola
Bryggaren förskola
Asken förskola
Garda förskola
Linden förskola
Törnekvior förskola
Vitkålen förskola
Klubbsvampen förskola
Blå Huset förskola
Endre förskola
Visborgsstaden förskola
Stenkyrka förskola
Västerhejde Torpet förskola
Skräddaren förskola
Bullerbyn förskola
Glasmästaren förskola
Sanda förskola
Persgränd förskola
Roma förskola
Dalhem förskola
Lärbro förskola
Fårösund förskola
Kabyssen förskola
Lien förskola
Västerhejde korallen förskola
Eskelhem förskola
Fole förskola
Slite förskola
Hemse Tallen förskola
Stånga förskola
Bogen förskola
Havdhem förskola
Klinte förskola
Vänge förskola
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2.2.8. Övergripande nöjdhet – fördelat över de olika förskolorna

Överlag har Gotland en god nöjdhet hos föräldrarna. Det finns totalt 42 kommunala förskolor där 6 stycken
kommunala förskolor ligger i toppen med ett resultat på 9 eller över på den tiogradiga skalan (presenteras här
nedan i grönt). 30 stycken har ett resultat mellan 8 till 9 (presenteras här nedan i gult) och endast 6 stycken
ligger på ett resultat mellan 7 till 8 (presenteras här nedan i rött). Det finns möjligheter till förbättring, men om
man sätter resultatet i sin helhet visar det på en god nöjdhet bland föräldrarna.
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Resultat av enkäter till elever år 2018
Kommunal grundskola, åk 5

Metod
Enkät till elever i årskurs 5 gjordes av skolinspektionen våren 2018.
Enkätfrågor
Frågorna besvaras med fyra svarsalternativ, som sedan normeras. Ett högt värde innebär att eleven
instämmer i påståendet. Vissa svar är så kallade ”omvända svar” vilket innebär att ett högt värde
innebär att man inte håller med.
Resultatredovisning
Resultatet för varje fråga redovisas som ett medelvärde. Enkäten till elever i årskurs 5 har endast
delfrågor och inga uppdelade frågeområden. Endast de resultat som sticker ut i enkäten kommer
att presenteras i den här bilagan. För vidare studier av resultatet hänvisar kvalitet- och
utvecklingsavdelningen till skolinspektionen och deras resultatredovisning. Vissa skolor har så
pass få elever och därför presenteras inget separat resultat för dessa, då det blir för utelämnande
för enskilda elever.

Årets

1
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1. Svarsfrekvens
Svarsfrekvens kommunala verksamheter
Svarsfrekvens
Antal svarande
År 2018

92%

503

Enkäten till elever med barn i kommunal skola skickades ut till 544 elever varav 503 svarade. Svarsfrekvensen
för den kommunala skolan landade i slutänden därför på 92 %.

2. Resultat av enkät till elever, ÅK 5, kommunal skola
2.1 Index övergripande nöjdhet
Här visas index för den övergripande nöjdheten för respektive kommunal skola på Gotland. Ett samlingsvärde
för alla kommunala skolor (orange stapel) samt ett värde för alla kommunala skolor (blå stapel) visas också.
Fyra skolor har inget värde då dessa har för få elever för att man ska kunna anse att sekretessen upprätthålls.

Index Övegripande Nöjdhet
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
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2.2 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att
lära mig mer” fick 6,4 i poäng. Samma fråga fick också 6,4 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag
får lust att lära mig mer

6,4

6,4

GOTLANDS KOMMUNALA SKOLOR

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR I SVERIGE

2.3 På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”På lektionerna är vi elever med och påverkar på
vilket sätt vi ska arbeta med skoluppgifter” fick 6,5 i poäng. Samma fråga fick 6,4 för samtliga deltagande skolor
i Sverige.

På lektionerna är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta
med olika skoluppgifter

6,5

6,4

GOTLANDS KOMMUNALA SKOLOR

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR I SVERIGE
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2.4 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag
behöver det” fick 8,8 i poäng. Samma fråga fick 8,6 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet
när jag behöver det

2.5

8,8

8,6

GOTLANDS KOMMUNALA SKOLOR

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR I SVERIGE

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag
försöker” fick 8,6 i poäng. Samma fråga fick också 8,6 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Jag kan nå kunskapskraven i skolan
om jag försöker
8,6

8,6

GOTLANDS KOMMUNALA SKOLOR

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR I SVERIGE

5

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

2.6

Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2019-05-23

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma

Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur
vi har det i skolan och hemma” fick 6,9 i poäng. Samma fråga fick också 6,9 för samtliga deltagande skolor i
Sverige.

Elevhälsogruppen i min skola frågar
oss elever hur vi har det i skolan och
hemma

6,9

6,9

GOTLANDS KOMMUNALA SKOLOR

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR I SVERIGE
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Resultat av enkäter till elever år 2018
Kommunal grundskola, åk 9

Metod
Enkät till elever i årskurs 9 gjordes skolinspektionen våren 2018.
Enkätfrågor
Frågorna besvaras med fyra svarsalternativ, som sedan normeras. Ett högt värde innebär att eleven
instämmer i påståendet. Vissa svar är så kallade ”omvända svar” vilket innebär att ett högt värde
innebär att man inte håller med.
Resultatredovisning
Resultatet för varje fråga redovisas som ett medelvärde. Enkäten till elever i årskurs 9 har
delfrågor som sedan samlas ihop till index för respektive frågeområde. Endast de resultat som
sticker ut i enkäten kommer att presenteras i den här bilagan. För vidare studier av resultatet
hänvisar kvalitet- och utvecklingsavdelningen till skolinspektionen och deras resultatredovisning.
Vissa skolor har så pass få elever och därför presenteras inget separat resultat för dessa, då det blir
för utelämnande för enskilda elever.
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1. Svarsfrekvens
Svarsfrekvens kommunala verksamheter
Svarsfrekvens
Antal svarande
År 2018

81%

450

Enkäten till elever med barn i kommunal skola skickades ut till 553 elever varav 450 svarade. Svarsfrekvensen
för den kommunala skolan landade i slutänden därför på 81 %.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2019-05-23

2. Resultat av enkät till elever årskurs 9
2.1 Index övergripande nöjdhet
Här visas index för den övergripande nöjdheten för respektive kommunal skola på Gotland samt om eleverna
skulle rekommendera sin skola. Ett samlingsvärde för alla kommunala skolor (orange stapel) samt ett värde för
alla kommunala skolor (blå stapel) visas också.
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2.2 Ordningsregler
Index för alla Gotlands kommunala skolor angående ”Ordningsregler” fick 5,19 i poäng. Samma index fick 5,09
för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Ordningsregler - Index

5,19

5,09

GOTLANDS KOMMUN ÅK 9

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 9 I
SVERIGE

Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”I Min skola följer eleverna de ordningsregler som
finns” fick 5,06 i poäng. Samma fråga fick 4,67 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”I min skola är vi elever med och bestämmer vilka
ordningsregler vi ska ha” fick 3,82 i poäng. Samma fråga fick 4,2 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ” Min lärare ser till att ordningsreglerna på skolan
följs” fick 6,61 i poäng. Samma fråga fick 6,37 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Ordningsregler - Delfrågor

6,61
5,06

4,67

4,2

3,82

I MIN SKOLA FÖLJER
I MIN SKOLA ÄR VI ELEVER
ELEVERNA DE
MED OCH BESTÄMMER VILKA
ORDNINGSREGLER SOM FINNS ORDNINGSREGLER VI SKA HA
Gotlands kommun ÅK 9

6,37

MIN LÄRARE SER TILL ATT
ORDNINGSREGLERNA PÅ
SKOLAN FÖLJS

Samtliga deltagande skolor ÅK 9 i Sverige
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2.3 Trygghet
Index för alla Gotlands kommunala skolor angående ”Trygghet” fick 8,14 i poäng. Samma index fick 7,85 för
samtliga deltagande skolor i Sverige.

Trygghet - Index

8,14

7,85

GOTLANDS KOMMUN ÅK 9

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 9 I
SVERIGE

Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan I min skola finns det elever jag är rädd för - omvänd
fråga” fick 8,07 i poäng. Samma fråga fick 7,96 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”I min skola finns det personal jag är rädd för omvänd fråga” fick 8,16 i poäng. Samma fråga fick 8,03 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Jag känner mig trygg i min skola” fick 8,18 i poäng.
Samma fråga fick 7,55 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Trygghet - delfrågor
8,07

7,96

8,16

8,03

I MIN SKOLA FINNS DET
I MIN SKOLA FINNS DET
ELEVER JAG ÄR RÄDD FÖR - PERSONAL JAG ÄR RÄDD FÖR OMVÄND FRÅGA
OMVÄND FRÅGA
Gotlands kommun ÅK 9

8,18

7,55

JAG KÄNNER MIG TRYGG I
MIN SKOLA

Samtliga deltagande skolor ÅK 9 i Sverige
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2.4 Elevhälsa
Index för alla Gotlands kommunala skolor angående ”Elevhälsa” fick 7,12 i poäng. Samma index fick 6,63 för
samtliga deltagande skolor i Sverige.

Elevhälsa - index

7,12

6,63

GOTLANDS KOMMUN ÅK 9

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 9 I
SVERIGE

Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ” Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om
hur vi upplever vår skol- och livssituation ” fick 5,48 i poäng. Samma fråga fick 5,53 för samtliga deltagande
skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ” Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller
kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt” fick 7,8 i poäng. Samma fråga fick
7,06 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”På min skola är det OK att lämna lektionen om
man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kurator” fick 7,97 poäng. Samma fråga fick 7,26 för
samtliga deltagande skolor i Sverige.

Elevhälsa- delfrågor
7,8
5,48

7,06

7,97

7,26

5,53

ELEVHÄLSOGRUPPEN I MIN JAG KAN GÅ OCH PRATA MED PÅ MIN SKOLA ÄR DET OK ATT
SKOLA FRÅGAR OSS ELEVER
SKOLSKÖTERSKAN ELLER
LÄMNA LEKTIONEN OM MAN
OM HUR VI UPPLEVER VÅR KURATORN/SKOLPSYKOLOG KÄNNER ETT BEHOV AV ATT
SKOL- OCH LIVSSITUATION OM VAD JAG VILL, DET MÅSTE TRÄFFA SKOLSKÖTERSKAN
INTE HA HÄNT NÅGOT
ELLER KURATOR
ALLVARLIGT
Gotlands kommun ÅK 9

Samtliga deltagande skolor ÅK 9 i Sverige
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Tillit till elevens förmåga

Index för alla Gotlands kommunala skolor angående ”Tillit till elevens förmåga” fick 7,73 i poäng. Samma index
fick 7,5 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Tillit till elevens förmåga - Index

7,73

7,5

GOTLANDS KOMMUN ÅK 9

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 9 I
SVERIGE

Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Min lärare får mig att tro på mig själv i mitt
skolarbete” fick 6,02 i poäng. Samma fråga fick 5,97 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt
bästa” fick 8,33 i poäng. Samma fråga fick 8,04 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag
försöker” fick 8,75 poäng. Samma fråga fick 8,44 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Tillit till elevens förmåga - delfrågor
8,33
6,02

8,04

8,75

8,44

5,97

MIN LÄRARE FÅR MIG ATT
TRO PÅ MIG SJÄLV I MITT
SKOLARBETE

MINA LÄRARE FÖRVÄNTAR
JAG KAN NÅ
SIG ATT JAG SKA GÖRA MITT KUNSKAPSKRAVEN I SKOLAN
BÄSTA
OM JAG FÖRSÖKER

Gotlands kommun ÅK 9

Samtliga deltagande skolor ÅK 9 i Sverige
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Delaktighet och inflytande

Index för alla Gotlands kommunala skolor angående ”Delaktighet och inflytande” fick 5,39 i poäng. Samma
index fick 5,29 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Delaktighet och inflytande - Index

5,39

5,29

GOTLANDS KOMMUN ÅK 9

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 9 I
SVERIGE

Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”Vi elever har inflytande på undervisningens
innehåll” fick 4,81 i poäng. Samma fråga fick 4,89 för samtliga deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”På lektionen är vi elever med och påverkar på
vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter” fick 5,04 i poäng. Samma fråga fick 5,17 för samtliga
deltagande skolor i Sverige.
Medelvärdet för alla Gotlands kommunala skolor för frågan ”I min skola är vi elever med och påverkar vår
skolmiljö” fick 6,31 poäng. Samma fråga fick 5,81 för samtliga deltagande skolor i Sverige.

Delaktighet och inflytande - delfrågor
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Resultat av enkäter till elever år 2018
Kommunal gymnasieskola, åk 2

Uppföljningar
av verksamhetsplan
Metod
Enkät till elever i gymnasieskolan årskurs 2 gjordes av skolinspektionen våren 2018.
• Föräldrar och vårdnadshavares nöjdhet med förskola, skola,
fritidshem
Enkätfrågor
Frågorna besvaras med fyra svarsalternativ, som sedan normeras. Ett högt värde innebär att eleven
• Nöjdhetsindex
instämmer i påståendet. Vissa svar är så kallade ”omvända svar” vilket innebär att ett högt värde
innebär att man inte håller med.
Resultatredovisning
Resultatet för varje fråga redovisas som ett medelvärde. Enkäten till elever i gymnasieskolan
årskurs 2 har delfrågor som sedan samlas ihop till index för respektive frågeområde. Endast de
resultat som sticker ut i enkäten kommer att presenteras i den här bilagan. För vidare studier av
resultatet hänvisar kvalitet- och utvecklingsavdelningen till skolinspektionen och deras
resultatredovisning.
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1. Svarsfrekvens
Svarsfrekvens kommunal gymnasieskola åk 2
Svarsfrekvens

År 2018

71%

Antal svarande

306

Enkät till elever i kommunal gymnasieskola årskurs 2 skickades ut till 430 elever varav 306 svarade.
Svarsfrekvensen för den kommunala gymnasieskolan årskurs 2 blev 71 %.
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2. Resultat av enkät till elever årskurs 2 gymnasieskolan
2.1 Index övergripande nöjdhet

Här visas index för den övergripande nöjdheten för kommunal gymnasieskola årskurs 2 på Gotland samt om
eleverna skulle rekommendera sin skola. Ett värde för den kommunala gymnasieskolan årskurs 2 (orange
stapel) samt ett värde för alla kommunala gymnasieskolor årskurs 2 i Sverige (blå stapel).

Jag är nöjd med min skola som helhet

7,5

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

7,16

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE

Jag skulle rekommendera min skola

7,58
6,9

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE
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2.2 Trygghet
Index för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 angående ”Trygghet” fick 8,05 i poäng. Samma index fick
8,1 för samtliga deltagande gymnasieskolor åk 2 i Sverige.

Trygghet- index
8,05

8,1

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE

Gotlands kommun gymnasieskola ÅK 2
Samtliga deltagande skolor ÅK 2 gymnasiet i Sverige

Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”I min skola finns det elever jag är rädd för
- omvänd fråga” fick 7,79 i poäng. Samma fråga fick 8,06 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i
Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”I min skola finns det personal jag är rädd
för - omvänd fråga” fick 8,34 i poäng. Samma fråga fick 8,33 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i
Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” fick 8,02 i
poäng. Samma fråga fick 7,92 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.

Trygghet - delfrågor
7,79

8,06

8,34

8,33

I MIN SKOLA FINNS DET
I MIN SKOLA FINNS DET
ELEVER JAG ÄR RÄDD FÖR - PERSONAL JAG ÄR RÄDD FÖR OMVÄND FRÅGA
OMVÄND FRÅGA

8,02

7,92

JAG KÄNNER MIG TRYGG I
MIN SKOLA

Gotlands kommun gymnasieskola ÅK 2
Samtliga deltagande skolor ÅK 2 gymnasiet i Sverige
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2.3 Elevhälsa
Index för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 angående ”Elevhälsa” fick 7,12 i poäng. Samma index fick
7,1 för samtliga deltagande gymnasieskolor åk 2 i Sverige.

Elevhälsan - index

7,12

7,1

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE

Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ” Elevhälsogruppen i min skola frågar oss
elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation ” fick 5,65 i poäng. Samma fråga fick 6,08 för samtliga
deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ” Jag kan gå och prata med skolsköterskan
eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt” fick 7,76 i poäng. Samma
fråga fick 7,56 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”På min skola är det OK att lämna
lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kurator” fick 7,88 poäng. Samma fråga
fick 7,65 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.

Elevhälsa - delfrågor
7,76
5,65

6,08

ELEVHÄLSOGRUPPEN I MIN SKOLA
FRÅGAR OSS ELEVER OM HUR VI
UPPLEVER VÅR SKOL- OCH
LIVSSITUATION

7,56

7,88

7,65

JAG KAN GÅ OCH PRATA MED
PÅ MIN SKOLA ÄR DET OK ATT LÄMNA
SKOLSKÖTERSKAN ELLER
LEKTIONEN OM MAN KÄNNER ETT
KURATORN/SKOLPSYKOLOG OM VAD
BEHOV AV ATT TRÄFFA
JAG VILL, DET MÅSTE INTE HA HÄNT
SKOLSKÖTERSKAN ELLER KURATOR
NÅGOT ALLVARLIGT

Gotlands kommun gymnasieskola ÅK 2

Samtliga deltagande skolor ÅK 2 gymnasiet i Sverige
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2.4 Stimulans
Index för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 angående ”Stimulans” fick 5,53 i poäng. Samma index fick
5,71 för samtliga deltagande gymnasieskolor åk 2 i Sverige.

Stimulans - index

5,53

5,71

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE

Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”Skolarbetet är intressant” fick 5,91 i
poäng. Samma fråga fick 6,05 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”Skolarbetet är roligt” fick 5,26 i poäng.
Samma fråga fick 5,41 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig
mer” fick 5,41 i poäng. Samma fråga fick 5,68 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.

Stimulans - delfrågor

5,91

6,05

SKOLARBETET ÄR INTRESSANT

5,26

5,41

SKOLARBETET ÄR ROLIGT

5,41

5,68

SKOLARBETET STIMULERAR
MIG ATT LÄRA MIG MER

Gotlands kommun gymnasieskola ÅK 2
Samtliga deltagande skolor ÅK 2 gymnasiet i Sverige
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2.5 Tillit till elevens förmåga
Index för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 angående ”Tillit till elevens förmåga” fick 7,57 i poäng. Exakt
samma index fick 7,57 för samtliga deltagande gymnasieskolor åk 2 i Sverige.

Tillit till elevens förmåga- index

7,57

7,57

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE

Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”Mina lärare får mig att tro på mig själv i
mitt skolarbete” fick 6,00 i poäng. Samma fråga fick 6,33 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i
Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska göra
mitt bästa” fick 8,08 i poäng. Samma fråga fick 8,01 för samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om
jag försöker” fick 8,58 poäng. Samma fråga fick 8,34 samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.

Tillit till elevens förmåga - delfrågor
8,08
6

8,01

8,58

8,34

6,33

MINA LÄRARE FÅR MIG ATT
TRO PÅ MIG SJÄLV I MITT
SKOLARBETE

MINA LÄRARE FÖRVÄNTAR
JAG KAN NÅ
SIG ATT JAG SKA GÖRA MITT KUNSKAPSKRAVEN I SKOLAN
BÄSTA
OM JAG FÖRSÖKER

Gotlands kommun gymnasieskola ÅK 2
Samtliga deltagande skolor ÅK 2 gymnasiet i Sverige
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2.6 Delaktighet och inflytande
Index för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 angående ”Delaktighet och inflytande” fick 5,41 i poäng.
Samma index fick 5,72 för samtliga deltagande gymnasieskolor åk 2 i Sverige.

Delaktighet och inflytande - index

5,41

5,72

GOTLANDS KOMMUN GYMNASIESKOLA ÅK 2

SAMTLIGA DELTAGANDE SKOLOR ÅK 2
GYMNASIET I SVERIGE

Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ” Vi elever har inflytande över
undervisningens innehåll” fick 5,04 i poäng. Samma fråga fick 5,21 för samtliga deltagande skolor åk 2
gymnasiet i Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ” På lektionen är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter” fick 5,33 i poäng. Samma fråga fick 5,81 för
samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.
Medelvärdet för Gotlands kommunala gymnasieskola åk 2 på frågan ”I min skola är vi elever med och påverkar
vår skolmiljö” fick 5,89 poäng. Samma fråga fick 6,12 samtliga deltagande skolor åk 2 gymnasiet i Sverige.

Delaktighet och inflytande - delfrågor

5,04

5,21

VI ELEVER HAR INFLYTANDE
ÖVER UNDERVISNINGENS
INNEHÅLL

5,33

5,81

PÅ LEKTIONEN ÄR VI MED
OCH PÅVERKAR PÅ VILKET
SÄTT VI SKA ARBETA MED
OLIKA SKOLUPPPGIFTER

5,89

6,12

I MIN SKOLA ÄR VI ELEVER
MED OCH PÅVERKAR VÅR
SKOLMILJÖ

Gotlands kommun gymnasieskola ÅK 2
Samtliga deltagande skolor ÅK 2 gymnasiet i Sverige
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Resultat från Hur är läget?
Enkät från trygghetsgruppen läsåret 2018/19

17 st

1

1*

3

* Kryssat mitt emellan sådär och dåligt

Kommentarer:
Jag är så trött idag (11)
Jag har sovit på kortids, X var arg. (17)

Arbetsmiljö
Vad är arbetsmiljö?
Fysisk miljö: Handlar om lokaler, t ex klassrum, arbetsplatser, korridorer och uppehållsrum. Man ska
kunna se och höra bra. Man ska kunna sitta bra och ta sig fram dit man ska. Luften ska vara fräsch.
Temperaturen ska vara ”lagom” och anpassad efter årstid.
Psykosocial miljö: Handlar om hur stämningen är på skolan. Hur man är mot varandra och hur man
pratar till varandra. Om det är mycket stress. Vågar man vara sig själv och blir man accepterad för
den man är. Känner man sig trygg i sin skola.

Eget
tillägg

Skolans olika platser, hur är de tycker
du?

20

1

1

(bra
ibland,
tjafsigt
ibland)

21

1 (oftast
kallt i 1:an)

21
17

1
3

2

20

1

1

16

2

2

16

1

1

19
18

2

17

3

19

2

1

20

Klassrum

2

Sådär

Ja

16

1

4

Nej

1

Kan
du höra bra i klassrummen?
Är det något klassrum som det är svårare att höra
bra i så skriv det här:

Kan

du

se

bra i klassrummen?

21

1

Är det något klassrum som det är svårare att se
bra i så skriv vilket här:

Det är stökigt och rörigt i klassrummen
Om det är något klassrum som är stökigare än
andra så skriv det här:

5

4

13

Lärare och personal

Ja

Ibland

18

4

Kommentar:
En person kryssar i både ja och nej och skriver Ja – i vanligt ämne, Nej – i karaktär.

19

3

20

2

Mobbing och kränkningar

2

19

Nej

1

Om du svarat jag kryssa var?
Annan plats,
var?
På kortids

1

Delaktighet, demokrati, jämlikhet

Ja

Nej

21 1

20

16

2

19

2

19 1

Ja

Nej

Kommentar till frågorna nedan: en har skrivit vet inte på alla tre.

21

21

20

1

1

Uppföljning av #Metoo

JA

NEJ

2

20

JA

NEJ

2
Om JA:

JA: 2

NEJ

Du vet väl att all personal på skolan är skyldig att hjälpa dig. För att få hjälp måste man vara
modig och våga berätta. Hoppas du vågar om du behöver hjälp med något!

Det här jobbar vi vidare med
under 2019

Trivselregler

Plan mot
kränkande behandling

Vi vill fortsätta utveckla samarbetet mellan
elevrådet och trygghetsgruppen.
Eleverna upplever att alla behandlas lika bra och
blir accepterade för den man är på skolan. Det är
viktigt, så vill vi fortsätta ha det!

2019

Det görs bl a genom:
- personalen jobbar vidare med ”tillgänglig
skola”.
- regelbundna samtal kring trygghet, trivsel och
hur man är mot varandra.
- mentorssamtal.
- gemensamma friluftsdagar el liknande.

Vill du veta mer?
Kontakta oss om du vill veta mer om hur skolan
enligt lag ska arbeta mot kränkande behandling.
Förutom mentor och lärare kan du också
kontakta oss i trygghetsgruppen:
Anders Stoltz, Rektor: 0498-26 97 33
Anna Björk, skolkurator: 0704-47 69 13
Gittan Thomsson, resurs NP: 0739-80 07 30
Jesper Forsman, Lärare NP: 0737-65 80 04
Marita Holgersson, Lärare IP: 0737-65 85 62
Vår plan mot kränkande behandling i sin helhet
hittar du på Schoolsoft, under ”Filer och länkar”.

Wisbygymnasiet
Gymnasiesärskolan

Vi är också rädda om skolans och våra
gemensamma saker!

Vad är kränkande behandling?
Alla människor är lika mycket värda! Det är
kränkande att behandla någon sämre än andra.

Den som känner sig kränkt ska tas på allvar!

Vad är mobbning?
Det kan vara när någon flera gånger:
-

Slår eller knuffar dig.
Hotar eller retar dig.
Ger dig elaka blickar.
Skickar otrevliga meddelanden.
Inte låter dig vara med/fryser ut dig.

Mobbing är kränkande!

Vad är diskriminering?
När du behandlas sämre än andra eller inte kan
vara med och det har samband med:
- Kön
- Könsöverskridande identitet
- Sexuell läggning
- Etnicitet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionsnedsättning
- Ålder
Diskriminering är olagligt!

Vad är trakasserier?

Till dig som elev
Skolan är till för dig!

Trakasserier är när någon beter sig på ett sätt
som kränker en annan persons värdighet!
Exempel:
- Någon tafsar på dig.
- Någon säger elaka saker till dig.
- Någon skickar massor med meddelanden och
inte slutar fast du ber om det.

Så här vill vi ha det!
•
•
•
•
•
•
•

Elever och personal ska känna sig trygga,
bemötas med respekt och känna sig sedda
på vår skola.
Man har rätt att vara som man är.
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till
skolan.
Alla gör så gott man kan för att det ska vara
en god stämning på skolan.
Alla ska kunna vara med alla.
Om man får problem ska personalen hjälpa
till.
Man ska få hjälp så fort som möjligt.

Dina synpunkter är viktiga!
Har du tankar och idéer om hur vi kan få en ännu
bättre och tryggare skola så säg det till din mentor
eller annan personal. Du kan också ta upp det på
klassråd och elevråd.
Om du ser eller är med om kränkningar eller
mobbning på skolan berätta det för någon
personal!

Till dig som förälder
Om det känns otryggt för din ungdom att gå till
skolan kontakta oss.
Vänd dig i första hand till mentor.

Ingen ska utsättas för kränkningar på gymnasiesärskolan!

Vi gör det tillsammans!

Kvot: Extra möte efter att de fått
personnr. Info separat

Inskrivningar

Mötet vid båt/flyg
•
•
•
•

Samtycke
Nyckelkvittens
Glappersättning från SOF,
kvittens
Inbjudningar till
o Klara
o Stöd och försörjning
o Lotsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyreskontrakt
Hemförsäkring
Flyttanmälan skatteverket
Försäkringstillhörighet (FK)
AF
Bankkonto
ID-kort
Barnomsorg
Sopsortering
Hälsoinfo
Medborgarplatsen
Bostadsbidrag
Hemutrustningslån
Info 112
Internet

GÅ

FÄRDIGA

KLARA

HEJ

1 månad in på etablering (hembesök?)
•
•
•
•

Check ”klara”
Check ”fritid”
Konto 1177
Bostadskö

18 mån in på etablering (utvärdering)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppnådd SFI-nivå
Deltagit i SO
Föräldraledighet
Praktik
Anställning? Typ?
Deltagit i föräldrastödsgrupp?
Hemutrustningslån
Upplevd kontroll på ekonomin
Svenskt körkort
Försäkringar
Skola/förskola
Föreningsliv barn/vuxna
Allmänt intryck av tid i
etableringen

Inskrivning kvot
UT-kort? Om inte, boka tid hos MIV
Första dagarna:
1.
2.
3.
4.

Anmäl på skatteverket för personnummer
Anmäl på AF för start av etableringsersättning
Be MIV skicka beslut
Ansök om barnomsorg

Efter personnummer:
1.
2.
3.
4.
5.

Boka tid och betala för och ansök om id-kort
Ansök om försäkringstillhörighet bifoga MIV beslut
Teckna hemförsäkring
Anmäl till TKF för hyreskontrakt
Anmäl till AF igen

Efter ID-kort:
1.
2.
3.
4.
5.

Öppna bankkonto
Anmäl konto till FK
Ansök om bostadsbidrag
Internetabonnemang
Informera om hemutrustningslån
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Öppna jämförelser Gymnasieskola 2019
Förslag till beslut

•

Rapporten godkännes

Sammanfattning

Gotlands kommunala gymnasieskola har fått gult värde på de flesta av indikatorerna
som presenteras i Öppna jämförelser – gymnasieskola 2019. För följande indikatorer
avviker den kommunala gymnasieskolan positivt eller negativt genom att ha ett rött
eller grönt resultat.
Per programtyp, kommunala skolor
Gröna värden
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande
program kommunala skolor Totalt

Röda värden
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor,
andel (%) Totalt

Per kön, kommunala skolor
Röda värden
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor,



andel (%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor,
andel (%) Kvinnor
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) Män

1 (2)
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Gröna värden
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och


högskola inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) Män
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande
program kommunala skolor Kvinnor

Bakgrund

I öppna jämförelser – Gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser
inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling. I
Öppna jämförelser presenteras indikatorer för studieresultat samt övergång till arbete
och vidare studier. Värdena för samtliga kommuner rangordnas och färgsätts enligt
följande:
Grönt: 25% som placeras sig högst
Gult: 50% som placeras sig i mitten
Rött: 25% som placerar sig lägst
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att Gotlands kommunala gymnasieskolas
totalresultat för de flesta nyckeltal hamnar på gult värde. Jämfört med tidigare år har
vi fler röda värden och mindre gröna värden. För att förstå varför behöver en
djupare utvärdering och analys göras.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling,
delår 1 2019
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen, enligt Skollagen (2010:800, kap 6 § 10). Huvudmannen är vidare
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Samlad rapportering sker till nämnden, två gånger per år, terminsvis.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott, som tar emot rapporterna
om anmälningar om kränkande behandling, ges vid varje sammanträde en rapport
om de anmälningar som kommit in till huvudmannen.
Ansvaret för uppföljning finns hos avdelningen för kvalitet och utveckling som
svarar för uppföljningen i samråd med avdelningschef. Anmälningarna följs löpande
upp i kontakten med berörd rektor. Allvarligare anmälningar följs upp direkt med
berörd rektor.
Rektor lämnar in uppföljning genom att besvara nedanstående frågor:




Har kränkningarna upphört?
Om ja, har uppföljning gjorts?
Hur har ni arbetat för att båda parter skall gå vidare stärkta?
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Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?
Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?

Bedömning

Inga anmälningar om kränkande behandling har inkommit till huvudman under
innevarande tidsperiod. Förvaltningen har påbörjat en utredning, i syfte att underlätta
administrationen genom att digitaliseras ärendeprocessen, från händelse till
uppföljning och rapport, till huvudman. Detta antas både kunna underlätta i
anmälningsprocessen och göra att ärenden kommer till huvudmans kännedom.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Klagomålshantering, 2019
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det framkommer
att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
rapporterar terminsvis till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden när det gäller
synpunkter, klagomål och beröm. Sedan 2019-01-01 till dags dato har det via
regionens synpunktshantering, mail och telefonsamtal till förvaltningen inkommit tre
klagomål på verksamheten.
Ärendebeskrivning

Av de tre klagomålen är alla omhändertagna, två ärenden är avslutade och ett är
under utredning. Första ärendet inkom från en anonym anmälare och gällde
bristande information om Regionens öppettider. Det andra ärendet handlade om fler
lunchalternativ för Wisbygymnasiets elever, det vidarebefordrades och besvarades sav
måltidsförsörjningen. Vuxenutbildningen har nu tagit del av ett klagomål gällande
kockutbildningen och är under utredning av rektor.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att elevernas undervisning och
utbildning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område fungerar väl. Få
synpunkter och klagomål har inkommit och de har tagits hand om och besvarats av
ansvarig tjänsteman.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet (BEO), delår 1 2019
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar regelbundet Region Gotlands
elevärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BeO). Ärendena
rapporteras till nämnden två gånger per år, halvårsvis, och avser händelser under den
aktuella perioden dvs inkomna och öppna ärenden samt beslut i ärendet. Har beslut
om föreläggande fattats, rapporteras även uppföljning av detta beslut.
Ärendebeskrivning

Årets första rapport, till och med 6 maj 2019, omfattar två inkommande
anmälningsärenden. Ett ärende gäller gymnasiets antagningssystem och antal platser
som finns att tillgå. Det ärendet omhändertas nu av Skolinspektionens regelbundna
tillsyn. Det andra ärendet inkom från BeO under höstterminen och är ännu ej
avslutat.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser ett samband mellan synpunktshanering,
anmälan om kränkande behandling och anmälningar till Skolinspektionen och BeO.
Det är få ärenden vilket kan tyda på att skolledningen har en god struktur och
systematik att arbeta för att eleverna får trygghet och studiero i skolan.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Lena Nordström
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning yrkeshögskola
Förslag till beslut

•
•

Informationen godkännes
Nästa rapport lämnas till nämnd i december 2019

Bakgrund

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt lämna information om utbildningar
inom yrkeshögskola, detta ska göras i juni och december.
Uppföljning

Föregående rapport lämnades i november 2018. Utbildning- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) är fortfarande engagerade i två olika
yrkeshögskoleutbildningar (YH). Drift- och underhållstekniker där UAF själva är
utbildningsanordnare. Medicinsk sekreterare är den andra utbildningen, där är dock
inte Gotland ansvarig utan det är ett samarbete med Lernia i Östersund och
Piteå/Luleå. Kompetenscentrum hjälper till med lokaler och teknisk utrustning samt
LIA1 platser.

1

Utbildning

Omgång

Anordnare

Status

Övrigt

Drift- och
underhållstekniker
Drift- och
underhållstekniker
Drift- och
underhållstekniker
Drift- och
underhållstekniker
Medicinsk sekr

1

Kompetenscentrum/
Campus Gotland
Kompetenscentrum/
Campus Gotland
Kompetenscentrum/
Campus Gotland
Kompetenscentrum/
Campus Gotland
Lernia Östersund/Piteå

Årskull 1 avslutning
maj 2018
Årskull 2 avslutning
maj 2019
Färdig med första
året
Årskurs 1 börjar i
september 2019
Årskull 1 avslutning
juni 2018

aug 2016maj 2018
aug 2017 –
maj 2019
aug 2018 –
maj 2020
sep 2019 –
maj 2021
Aug 2016juni 2018

2
2
3
4
1

Lärande i arbete (praktik)
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Medicinsk sekr

2

Lernia Östersund/Piteå

Medicinsk sekr

3

Lernia Östersund/Piteå

Medicinsk sekr

4

Lernia Östersund/Piteå

Årskull 2 avslutning
juni 2019
Färdig med första
året
Årskurs
1 börjar
första året
hösten 2019

aug 2017 –
juni 2019
Aug 2018 –
juni 2020
Aug 2019 –
juni 2022

sommaren
Drift och underhållstekniker

I Region Gotlands egen YH-utbildning till drift- och underhållstekniker håller andra
omgången på att avsluta sina studier. I den grupp som slutade juni 2018 tog 15
examen av de 18 som avslutade studierna. Av dessa 18 har idag 13 stycken
tillsvidareanställning inom utbildningens branscher, en i en bransch som delvis
överensstämmer med utbildningen, två arbetar med annat jobb och två har ännu inte
någon fast förankring på arbetsmarknaden.
Den grupp som avslutar nu i vår finns 15 stycken kvar i utbildningen. Vid start fanns
21 stycken (ersättning lämnas för max 19 studerande). Tre slutade redan efter första
halvåret. En till andra studier och två till jobb inom utbildningens branscher.
Resterande tre som slutat senare har gjort det av olika anledningar. För de som
fullföljer utbildningen ser möjligheterna till jobb goda ut efter examen. De flesta har
redan någon form av anställning.
I den grupp som avslutar sitt första år till sommaren är alla 16 som började på
utbildningen efter sommaren kvar i sina studier. Även i denna grupp kommer flera
att sommarjobba inom utbildningens branscher.
Medicinska sekreterare

Varje år har sex till sju studenter genomfört sina studier. Resultatet har varit gott då
de flesta som tagit sin examen också erbjudits jobb inom HSF. Ett nytt och troligen
sista intag görs till hösten 2019. En anledning till att det troligen blir den sista är att
behovet av medicinska sekreterare har minskat. Tillräckligt många har utbildats för
att komma tillrätta med bristen på dessa sekreterare.
Utbildningsomgång
2016:1

Antal
elever/start

1

2016:2
2017:1

2

2017:2
2018:1

3

Avbrott

Kvar i
utbildning

21

3

18

18

0

18 (15 examen)

21

3

18

21

6

15

16

I arbete

13

Vet ej ännu

16

Framtiden
Drift- och underhållstekniker

Till hösten startar den fjärde omgången av utbildningen. Det ser just nu ut som att
utbildningen ska få tillräckligt med sökanden. Det blir troligen sista gången vi gör ett
intag till just denna YH-utbildning. Förvaltningen jobbar för att en ny ansökan, en
kortare variant av en industriinriktad YH-utbildning tas fram under kommande läsår
och lämnas in till Yrkeshögskolemyndigheten runt 1 juli 2020. Tanken är att den ska
vara ettårig och starta till hösten 2021. På det viset avslutar en kull varje år, vilket
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medför att parallella klasser undviks. Förutsättningen för att ta fram en sådan
ansökan är naturligtvis att industriföretagen har intresse av en sådan.
Energiingenjör och satellitort

Den variant av samarbete som vuxenutbildningen haft med Lernia kring medicinska
sekreterare har delvis Yrkeshögskolemyndigheten tagit till sig genom att skapa något
som heter satellitorter. Det betyder att Region Gotland kan delta som en sådan vid
en annan utbildningsanordnares YH-utbildning. Då finns en studiegrupp på Gotland
som via videokonferenser, datorer och eventuellt egna övningar genomför
utbildningen på Gotland. Det första exemplet är en utbildning till Energiingenjör
som Stockholms största YH-utbildare Nackademin är utbildningsanordnare för.
Gotland knyter an som satellit och testar denna möjlighet. Det blir troligen en grupp
på ca fem studenter som läser utbildningen med Gotland som bas och som börjar i
augusti 2019.
Samarbete sker med Nackademin för att ta fram nya satelliter till några byggrelaterade utbildningar, bland annat arbetsledare bygg. Tillsammans med HSF och
SOF och ett par YH-utbildare från Stockholm pågår ett arbete med en satellitlösning
på deras behov av specialistutbildade undersköterskor. Alla dessa är under utveckling
och ansökningar är ännu inte inlämnade till Yrkeshögskolemyndigheten. Det gör att
utfallet är ovisst. Målet är flera olika utbildningar inom YH där vuxenutbildningen
bidrar till att öka kompetensen inom viktiga bristyrken på Gotland. Planerna är att
dessa satellitutbildningar sker inom ramen för lärcentrumverksamheten på
Vuxenutbildningen och kommer att startas (om de beviljas) efter sommaren 2020.

Beslutsunderlag

Underlag från Jörgen Benzler, ansvarig för utbildningen Drift- och underhållsteknik i
Region Gotlands regi.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Samverkansavtal. Nationellt godkända idrottsutbildningar NIU
Förslag till beslut



Beslutet1 att inte teckna samverkansavtal med andra kommuner kring
nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) kvarstår.

Sammanfattning

Frågan om samverkansavtal med andra kommuner gällande nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU) är återkommande. Detta därför att ungdomar varje år
söker till och blir uttagna på idrottsliga meriter till skolor på fastlandet. Eftersom
dessa utbildningar inte är riksrekryterande tas eleverna emot i andra hand, det vill
säga de blir antagna i mån av plats när alla förstahandssökande antagits i den
anordnande kommunen. Det är möjligt att teckna ett särskilt samverkansavtal med
andra kommuner kring NIU för att reglera förstahandsmottagningen. Region
Gotland har hittills beslutat att inte göra detta, oavsett idrott. Även om det skulle
innebära fördelar för de gotländska elever som vill elitsatsa i aktuella sporter så är den
fortsatta bedömningen att Region Gotland inte ska ändra detta beslut. Det finns ett
flertal anledningar till detta, bland annat kopplat till ambitionen att erbjuda NIU
lokalt, till ökade kostnader, planeringsförutsättningar och till de otydligheter som kan
uppstå om regionen väljer att erbjuda NIU både lokalt samt att ingå samverkan med
andra kommuner. Frågan om att ingå samverkan öppnar upp för och berör fler
områden gällande Gotlands utbildningsutbud.
Bakgrund

Utbildningar i gymnasieskolan består av 18 nationella program. Inom programmen
finns inriktningar, särskilda varianter samt gymnasial lärlingsutbildning. Utöver de
nationella programmen finns bland annat idrottsutbildningar, som är en möjlighet för
elever att kombinera sin gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.
Idrottsutbildningar är en frivillig verksamhet för kommunerna.
I samband med gymnasiereformen GY 2011 inrättades en ny regional typ av
idrottsgymnasier i Sverige - Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).
1

Beslut GVN § 61 Utredning av LIU/NIU, 2017-06-14
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Intentionen med att inrätta NIU var att få bättre kvalitet på den
specialidrottsutbildning som bedrevs i landets skolor och som inte hade ett
riksidrottsgymnasie (RIG). Det finns alltså sedan 2011/2012 två varianter av
idrottsutbildningar på gymnasial nivå enligt gymnasieförordningen2:
 Riksidrottsgymnasier (RIG) som är riksrekryterande3
 Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) på regional och lokal nivå4
Även om en elev går en idrottsutbildning så går eleven först och främst på ett
nationellt program. Det som skiljer ut en idrottsutbildning är att den har en tydlig
elitidrottskaraktär, skolan får erbjuda ämnet specialidrott och skolan får erbjuda fler
kurser i idrott jämfört med vad som normalt ingår.
Ungdomar måste ansöka till en idrottsutbildning både genom en uttagning i den
aktuella idrotten och genom en ansökan till ett nationellt program med sedvanligt
urval5. Sista ansökningsdag till en idrottsutbildning är den 1 december (vissa idrotter
ännu tidigare)6. Antagning till idrotten sker alltså flera månader innan antagningen till
det nationella programmet vilket innebär att ungdomarna får besked om att man
blivit uttagen till en NIU-plats innan man får besked om att man kommit in på sökt
program. Detta kan felaktigt signalera att antagningsprocessen till programmet är
klar.
Det finns inte RIG i alla idrotter7, exempelvis inte i fotboll och ishockey, vilket gör
att den som vill elitsatsa inom exempelvis dessa idrotter måste söka till en NIUutbildning.
Förstahands- och andrahandsmottagning
Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs
det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand. Vid bedömning av
om en elev ska bli mottagen i första eller andra hand ska hänsyn endast tas till
nationellt program och inriktning.
Förstahandsmottagning8 gäller för elev som söker:
 Program i hemkommun
 Till annan kommunal skola om programmet eller inriktningen eleven söker
inte finns i hemkommunen
 Program på en friskola
 Program i en eller flera kommuner som hemkommunen har tecknat ett avtal
med, ett så kallat samverkansavtal
 Program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)
 Program på en gymnasieskola då särskilda skäl (personliga förhållanden)
föreligger

Gymnasieförordningen kap 5 § 23 och § 27
Kommunala och fristående gymnasieskolor kan erbjuda RIG.
RIG är riksrekryterande, vilket betyder att elevens hemkommun är skyldig att betala interkommunal ersättning för de olika
program som skolhuvudmannen för ett riksidrottsgymnasium erbjuder eleverna (Gymnasieförordningen kap 5 §§ 23-26)
4 NIU är inte riksrekryterande om utbildningen finns på en kommunal skola.
En fristående gymnasieskola är däremot alltid riksrekryterande och således blir eleverna förstahandsmottagna där
(Gymnasieförordningen kap 5 §§ 27-30)
5 Stockholm stad. Tjänsteutlåtande - Samverkansavtal om NIU-utbildningar, 2016-11-24
6 Idrottsförbunden har valt att ha sin uttagning till idrottsdelen tidigare än då eleven söker till gymnasiet
7 Erbjudna RIG idrotter. Länk: http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/elitidrott/rfs-forslagskolverket-rig-2017-20-till-webben.pdf (hämtad 2019-04-11)
8 Se skollagen (2010:800) kap 16 §§ 43-46
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Andrahandsmottagning9 gäller för elev som söker:
 Program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i
hemkommunen
Nackdelen med att vara andrahandsmottagen är i huvudsak två:
 Som andrahandssökande får eleven bara plats efter det att alla behöriga
förstahandssökande har antagits. Finns det då inga platser kvar så blir eleven
inte antagen, även om eleven har mycket bra betyg.
 Det kan påverka elevens möjligheter att få inackorderingstillägg. En
andrahandsmottagen har oftast inte rätt till inackorderingstillägg.
En utbildning kombinerad med RIG är alltid riksrekryterande. Om en elev blir
uttagen till en plats inom RIG så har eleven således rätt att bli mottagen som
förstahandssökande till ett nationellt program på aktuell skola, vilket innebär att man
söker på samma villkor som de elever som bor på orten.
NIU är tänkt att vara en mer regional idrottsutbildning och är inte riksrekryterande,
vilket innebär att vanliga regler om mottagande gäller för kommunala
gymnasieskolor. Det är således antagningen till programmet och inte till idrotten
som styr förstahands- och andrahandsmottagningen gällande NIU.
Generella samverkansavtal
Till de kommunala skolorna antas i första hand elever som bor i kommunen där
skolan ligger. Ett samverkansavtal med en annan kommun innebär att elever i den
kommunen också kan tas emot i första hand. Detta samverkansavtal innebär alltså att
alla ungdomar som bor inom de samverkande kommunerna kan bli mottagna i första
hand till alla nationella program på skolor i dessa kommuner. Detta kan leda till
oförutsedda problem kring planeringen av organisationen för såväl anordnande
kommun som hemkommun10. En samverkan innebär oftast samma rättigheter för
båda kommunernas ungdomar. Det vill säga att ungdomar från andra kommuner, i
de fall de söker, kommer bli förstahandsmottagna till Region Gotland, med risk för
att de konkurrerar ut gotländska elever. Region Gotland har inte ingått något
generellt samverkansavtal kring utbildning med annan kommun.
Särskilt samverkansavtal kring NIU
För kommunala huvudmän finns också en möjlighet till att ingå ett särskilt
samverkansavtal gällande NIU, något som Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Riksidrottsförbundet har uppmärksammat och upprättat riktlinjer för11. Detta
särskilda samverkansavtal ger eleven rätten till förstahandsmottagning men begränsas
samtidigt till de elever som uttagits till NIU-utbildning. Idag finns beslut12 på att
Region Gotland inte tecknar några samverkansavtal med andra kommuner kring
NIU.
Om ett samverkansavtal om NIU sluts kan elever som vill gå den utbildningen bli
förstahandsmottagna och konkurrerar om platserna på det nationella programmet på
samma villkor som de ungdomar som bor i den kommun som erbjuder utbildningen.
Det innebär alltså att de gotländska ungdomarna har större chans att komma in på

Se skollagen (2010:800) kap 16 § 47
SKL Cirkulär 11:22, Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU)” 2011-05-04
11 SKL Cirkulär 11:22, Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU)” 2011-05-04
12 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN § 61 ”Utredningen av LIU/NIU”, 2017-06-14
9
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sökt utbildning och program. De får också rätt till inackorderingstillägg (för boende
på annan ort) i och med att endast den som är förstahandsmottagen har rätt till det.
SKL menar att ett särskilt samverkansavtal gällande NIU i första hand är att se som
ett komplement till de samverkansavtal som redan finns för nationella program i
allmänhet. En författningsmässig grund för detta utifrån Skollagen13 är att: varje
kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av annan
kommun enligt samverkansavtal med kommunen. Kommuner som har ingått i ett samverkansavtal
bildar ett samverkansområde för utbildningen. Ett samverkansavtal mellan kommunala och
fristående huvudmän är inte möjligt (eftersom fristående skolor alltid är
riksrekryterande).
Enligt SKLs handbok för gymnasieantagningen är det viktigt att kommunen, för de
idrotter som saknar RIG, tar ställning till om och vart man vill erbjuda sina elever
önskade idrottsutbildningar och tecknar samverkansavtal med dem i god tid.
Kommuner gör däremot olika bedömningar i frågan. Vissa kommuner har skrivit
flera samverkansavtal - ibland bara inom sin regionala närhet, ibland kors och tvärs
över hela Sverige. En del kommuner har beslutat sig för att inte skriva några avtal
alls. Vidare skriver SKL: ”Om hemkommun tecknar samverkansavtal om NIUutbildning ska avtalet gälla utbildningen i sin helhet. Samverkansavtal kan inte
tecknas för enskild elev. I sådant samverkansavtal anges att avtalet endast gäller
den nationellt godkända idrottsutbildningen för elever som uttagits och rankats av
sitt specialidrottsförbund”14.
Idrottsutbildningar inom Region Gotland
NIU är en för Region Gotland frivillig verksamhet vars syfte är att ge elever på
Gotland en möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning i sin
specialidrott. Det är Skolverket som ger huvudmannen tillstånd att bedriva NIU vid
en skola och för att en utbildning ska bli godkänd ska specialidrottsförbundet (i den
aktuella sporten) tillstyrka utbildningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (Region Gotland) erbjuder NIU fotboll
och NIU innebandy kopplat till två nationella program:
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Barn- och fritidsprogrammet
Som alternativ till NIU erbjuds också lokala alternativ på Gotland:
- Lokal idrottsutbildning (LIU) och
- Lokal idrottsutbildning träningslära (LIU-T)15
Dessa finns för de idrotter som inte är godkända och certifierade genom NIU.
NIU, LIU och LIU-T erbjuds lokalt av Wisbygymnasiet via Idrottsgymnasiet på
Gotland16 och administreras av Gotlands idrottsförbund.
Som alternativ till NIU erbjuds alltså ett lokalt alternativ, LIU, som läses inom ramen
för det individuella valet. För närvarande erbjuds idrotterna ishockey, orientering och
handboll. Eleverna kan läsa LIU på valfritt program inom Wisbygymnasiet, med

Skollagen 15 kap. 30§
SKL. Handbok för gymnasieantagning 2018-2019 (sid 17)
15 Region Gotland hemsida ”Kombinera idrott och studier”. Länk: https://www.gotland.se/idrottsgymnasie (hämtad 2019-0327).
16 Idrottsgymnasiet är inget gymnasie i formell mening utan en del av Wisbygymnasiet
13
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reservation för att vissa yrkesprograms APL-perioder kan försvåra möjligheten att
kombinera.
För att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande ungdomar vars idrotter inte
erbjuds på Idrottsgymnasiet på Gotland så startades höstterminen 2018 en ny
utbildning, LIU-T. Utbildningen innehåller inte någon idrottsspecifik träning med
särskild tränare utan undervisningen genomförs gemensamt med NIU och LIU. LIUT kan kombineras med alla Wisbygymnasiets program.
Syftet med de lokala alternativen LIU och LIU-T är att (utöver NIU) kunna erbjuda
ett så brett utbud som möjligt av idrottsutbildningar på Gotland. Detta för att
gotländska ungdomar inte ska behöva flytta till en annan kommun för att där läsa en
NIU utbildning på ett program som erbjuds av Wisbygymnasiet. Upp till 14 olika
idrotter kan erbjudas lokalt på Gotland.17
NIU utanför Region Gotland
Gotländska ungdomar kan söka NIU i annan kommun, men om de söker ett
program eller inriktning som finns på Wisbygymnasiet så kan de endast komma in på
den andra skolan om de har ledig plats på programmet. Det kallas för frisök och att
eleven blir andrahandsmottagen. Detta innebär att den kommun eleven söker till
först och främst måste ta emot de sökande elever som tillhör hemkommunen. Om
det sedan blir lediga platser på utbildningen kan utomstående vara med och
konkurrera om dessa. Som andrahandsmottagen har eleven inte rätt till
inackorderingstillägg från Region Gotland18, vilket kan vara helt avgörande för om en
elev har möjlighet att gå utbildningen eller inte19. Vissa kommuner har valt att ingå
särskilda samverkansavtal för att reglera detta i syfte att underlätta för de elever som
söker NIU i annan kommun.
Region Gotland har som sagt hittills valt att inte ingå någon samverkan med andra
kommuner. Utgångspunkten är en ”Gotlandsmodell” och kan sammanfattas som att:
”Eftersom Gotland är en region med små möjligheter till samarbete med andra
kommuner är en politisk fastställd ambition att kunna erbjuda en stor bredd av
utbildningsutbudet på Gotland. Inriktningen är att skicka så få 16-åringar som möjligt
till fastlandet för sin gymnasieutbildning. Detta utifrån ett idrottsperspektiv,
elevperspektiv men även ett kommunalekonomiskt perspektiv. Ur ett idrottsligt
perspektiv har ett flertal undersökningar visat vikten av den sociala miljöns betydelse
för talangutveckling” 20. För att kunna erbjuda NIU på Gotland så har konsekvensen
blivit att regionen behöver inta en restriktiv hållning till ansökningar till NIU på
fastlandet. Detta bör vara i åtanke om inställningen att ingå samverkan med andra
kommuner förändras.
Region Gotlands restriktiva hållning till att ingå samverkansavtal gällande NIU kan
även sammankopplas med den ursprungliga tanken med NIU. Intentionen vid
införandet av NIU i samband med GY 2011 var ett lokalt/regionalt alternativ för att
teckna avtal med kommuner/kommunförbund inom det egna
samverkansområdet. Problemet är att Region Gotland inte ingår i något
samverkansområde, mycket på grund av ö-läget. Avsikten med införandet av NIU
var vidare att kvalitetssäkra de lokala/regionala idrottsutbildningarna, inte att utvidga
antalet nationella idrottsutbildningar.
17
18
19
20

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Erbjudna gymnasieutbildningar 2019/2020
Skollagen 15 kap 32§
Region Gotland hemsida ”Kombinera idrott och studier”. Länk: https://www.gotland.se/idrottsgymnasie (hämtad 2019-03-27)
Beslut GVN § 105 ”NIU- nationell idrottsutbildning läsåret 2014/15”, 2013-10-12, samt de tjänsteskrivelser som tillhör beslut.
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Tidigare utredningar gällande NIU
Det finns ett flertal tidigare utredningar framtagna åt nämnden kring regionens
kostnader för att erbjuda NIU (och LIU) på Gotland samt besparingar vid eventuell
avveckling. Bland annat: Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud21 från 2015 och
Gymnasial Idrottsutbildning på Gotland22 från 2017.
Den nationellt godkända idrottsutbildningen NIU och den lokala idrottsutbildningen
LIU kostar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) 1 326 tkr per år. Av
dessa medel återfinns 720tkr inom GVNs rambudget och 606tkr ligger i
Wisbygymnasiets grundbelopp, vilket innebär att samtliga program på gymnasiet
finansierar idrottsverksamheten. Det är viktigt att påtala att eleven bär med sig en
kostnad oavsett om utbildningen genomförs i egen regi eller av annan huvudman. I
tidigare beslut och utredningar finns en återkommande röd tråd: Specifik
idrottsutbildning erbjuds antingen på plats på Gotland eller genom samverkan med
andra kommuner, inte både och.
Söksiffror och antagning, höstterminen 2019
Till höstterminen 2019 har totalt 37 elever sökt NIU-plats, varav 12 elever erbjudits
plats på Wisbygymnasiet/Idrottsgymnasiet på Gotland (10 fotboll och 2
innebandy)23. Eleverna söker NIU direkt via de olika idrottsförbunden som sköter
urval och antagning. När det gäller NIU utbildning på fastlandet så rör det sig om ca
7-10 elever som sökt idrotterna fotboll, handboll, ridsport, simning och volleyboll24.
Uppskattningsvis är hälften av dessa elever andrahandsmottagna på NIUutbildningarna på fastlandet. Noterbart är också att gotländska elever söker till NIUfotboll på fastlandet även om idrotten erbjuds på Gotland. Till LIU har 11 elever
sökt och blivit antagna (8 ishockey, 1 orientering och 2 friidrott) och 7 elever har
sökt till nya LIU-T.
Kostnader

Kostnadsmodell om samverkan ingås med annan kommun kring NIU
I skollagen25 framgår att en anordnande kommun ska ersättas för sina kostnader av
elevens hemkommun, varpå beloppet som en kommun kan få betala kan variera
beroende på idrott och skola (interkommunalersättning) samt att
inackorderingsbidrag ska utgå när eleven blivit förstahandsmottagen26. Utöver
detta tillkommer ett rekommenderat merkostnadsstöd i ämnet specialidrott. Dessa
tre poster betalas av hemkommunen.
I riktlinjerna27 som SKL och Riksidrottsförbundet har tagit fram så regleras just
förstahandsmottagning, interkommunalersättning samt en rekommendation för
ekonomiskt stöd för merkostnader som uppstår i ämnet specialidrott.
1 - Interkommunalersättning
En kommun som på ett program har antagit en elev som inte är hemmahörande i
kommunen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes

Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud, 2015-11-11. Länk: https://www.gotland.se/88101 (hämtad 2019-04-10).
Gymnasial Idrottsutbildning på Gotland, 2017-06-09. Ärendenummer GVN 2017/81
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Organisation gymnasieskolan antagning höstterminen 2019”, 201902-27
24 Enligt uppgift från Gotlands Idrottsförbund 2019-03-26
25 Skollagen 16 kap. 50 §
26 Skollagen 16 kap. 32 §
27 SKL Cirkulär 11:22, Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU)” 2011-05-04
21
22
23
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hemkommun, så kallad interkommunal ersättning28. Denna programkostnad är olika
för kommunerna och deras program och är därför svår att redovisa här. Om ett
NIU-avtal skrivs med en kommun så blir ju eleven förstahandsmottagen och då är
det anordnarens programkostnad (eller riksprislistan om skolan inte satt belopp för
programpengen) som gäller. Om anordnarens kostnad är högre än hemkommunens
kostnad för motsvarande program så blir det en ökad kostnad för hemkommunen.
Alltså kan man säga att det är anordnarkommunen som bestämmer över
programpengens storlek. Hemkommunen har även att rätta sig efter ett eventuellt
beslut om ändring av programpeng också under avtalsperiodens gång. Denna
rättighet har vid prövning visat sig omöjlig att förhandla bort. Avtalen tecknas enligt
SKLs riktlinjer för sex år, även om avtalsperiod på tre år är förekommande.
Det är även vanligt att anordnarkommunen får kostnadstäckning för utbildningen
också med hänsyn taget till antalet elever som finns på utbildningen. Det kan
innebära procentuppskrivningar av debiteringen mellan åren om elevantalet på en
viss utbildning sjunker29.
2 - Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidraget baseras på avståndet mellan hemmet och skolan och betalas
ut i max nio månader per läsår. Lägsta belopp för 2019 är 1550 kr/mån och högsta är
2350 kr /mån för varje elev. Inget annat bidrag kopplat till detta utgår (exempelvis
för resa med båt eller flyg mellan Gotland och fastlandet). De flesta elever som
studerar på fastlandet har det högsta beloppet idag.
3 - Merkostnadsstöd
I nuläget är merkostnadsstödet 12 500 kr/elev och år för lagidrotter och 15 000
kr/elev och år för individuella idrotter30. Bakgrunden till det föreslagna tillägget för
specialidrott bottnar i det faktum att det inte finns något reglerat elevbidrag för
ämnet specialidrott inom nationella idrottsutbildningar. Dessa merkostnader varierar
dock stort i riket. Inom Stockholms län finns förslag31 för 2019 om en betydligt
högre merkostnad på grund av basbeloppets uppräkning över tid, 20 921 kr/år och
elev för individuella idrotter och 17 434 kr/år och elev för lagbollidrotter.
4 - Övriga tillkommande kostnader (alternativkostnader) om samverkan ingås
med annan kommun gällande NIU
Om en gotländsk elev väljer att studera i annan kommun kan det resultera i en tom
utbildningsplats i den egna verksamheten (om platsen inte fylls upp av andra elever).
Bland annat kvarstår då kostnader för lokaler och personal. Den rörliga kostnaden
försvinner däremot, men den rörliga kostnaden är främst kostnaden för lärverktyg.
Färre elever i den egna gymnasieskolan kan alltså ha en negativ påverkan på
fyllnadsgraden och därmed ytterst kostnaden per elev i egen regi. Detta är viktigt att
poängtera.
Vid ett eventuellt tecknande av samverkansavtal kring NIU med andra kommuner så
måste man även hantera frågan gällande bidraget (720tkr inom GVNs rambudget)
som idag går oavkortat till den egna NIU-verksamheten: Idrottsgymnasiet på
Gotland / Gotlands Idrottsförbund (GI). Bidraget som omfattar NIU som
utbildningsform bör då flyttas med till anordnande kommun vilket leder till ett
28
29
30
31

Skollagen 16 kap. 50-51 §§
Lidingö Stad ”Riktlinjer för nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)”, 2015-09-07
SKL. Handbok för gymnasieantagning 2018-2019 (sid 134)
Stor Stockholm: Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2019, 2018-06-20
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reducerat bidrag till GI. Regionstyrelsen har tydligt signalerat32 att inga
tilläggsanslag/äskanden kommer medges för att bedriva NIU-verksamhet på Gotland
utan medlen måste i så fall tas från tilldelad ram.
Om Idrottsgymnasiet/Gotlands Idrottsförbund ska kunna erhålla samma bidrag, i de
fall samverkan sker med andra kommuner, så kommer detta resultera i
omprioriteringar i den egna verksamheten. Mest sannolikt är att kostnaden för detta
kommer spridas ut på samtliga program på Wisbygymnasiet och drabba den ordinarie
undervisningen. Alternativt tas NIU bidraget helt bort, med de konsekvenser det blir
därav.
Vid en eventuell samverkan kring NIU med andra kommuner öppnar man även upp
för att Region Gotland kan få betala för NIU delen hos fristående huvudman, utifrån
lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det som regionen gör och som är
kostnadsdrivande ska även den fristående få ersättning för. Idag betalar regionen inte
för NIU delen eftersom NIU endast erbjuds i den egna verksamheten. Det kan bli
svårt att hävda att kompensation inte ska utgå till fristående huvudman om
samverkan kring NIU inleds med andra kommuner. Mer utredning gällande detta
behövs i så fall.
Kostnadsmodell för elev som studerar NIU inom ett program på
Wisbygymnasiet
1 – Grundbelopp
Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör verksamheten
och kan förenklad sägas vara programkostnaden per elev och program. Alltså
undervisning, lärverktyg, elevvård, lokaler osv. Grundbeloppet varierar beroende
vilket program som avses.
2 – Inackorderingsbidrag
Se under samma rubrik ovan. För elever som bor på Gotland och studerar på
Wisbygymnasiet är det lägsta beloppet som gäller.
3 – NIU kostnad
Bidraget till Idrottsgymnasiet/Gotlands Idrottsförbund för samordningskostnader,
gemensamma utbildningsinsatser och instruktörer. Den totala budgeterade
kostnadsbilden för NIU och LIU är 1 326tkr. Av dessa är 720tkr finansierade i
GVNs rambudget och 606tkr i grundbeloppet för Wisbygymnasiets programpeng
(grundbelopp) vilket innebär att det tas från samtliga programs bidragsbelopp. Mer
information kring NIU kostnaden finns i tidigare utredning Gymnasial Idrottsutbildning
på Gotland33 från 2017.
Bedömning

Att Region Gotland sluter särskilda samverkansavtal med andra kommuner gällande
NIU skulle innebära fördelar för de gotländska elever som vill elitsatsa i aktuella
sporter men också ökade kostnader för kommunen. Bland annat merkostnadsstöd,
kostnaden för inackordering och alternativkostnader. Det bör betonas att eleven bär
med sig en kostnad oavsett om utbildningen genomförs i egen regi eller hos annan
huvudman. Det kan också konstateras att ambitionen är att erbjuda en stor bredd av

32
33

RS § 380 2012-12-18
Gymnasial Idrottsutbildning på Gotland, 2017-06-09. Ärendenummer GVN 2017/81
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utbildningar på Gotland och att detta är nära sammankopplat med den restriktiva
hållningen till ansökningar till NIU på fastlandet.
Öppnar Region Gotland upp för en samverkan kring en NIU-idrottsutbildning med
en annan kommun så kommer regionen även att behöva ta ställning till frågor
gällande likabehandling kring elevers val av olika utbildningar. Om regionen ingår
samverkan med en kommun kring exempelvis NIU-simning så kommer det bli
väldigt svårt att säga nej till en annan elev som exempelvis vill utbilda sig inom NIUvolleyboll. Planeringen av utbildningsorganisationen på Gotland kommer att bli än
mer komplicerad och antagningsförfarandet kommer att behöva ses över, detta då
NIU-ansökningar går direkt till idrottsförbunden och det är svårt att veta hur många
elever som kommer att söka NIU på fastlandet. Därtill kommer regionen att få ta
ställning till annan utbildning som inte är riksrekryterande och som andra kommuner
också tecknar samverkansavtal kring, exempelvis särskilda varianter inom det
estetiska området.
SKL har även gjort bedömningen att det finns oklarheter i systemet kring NIUutbildningar samt lyft detta till Utbildningsdepartementet flera gånger34, senast bara
för någon månad sen. SKL efterfrågar också rimligheten i att samverkansavtal skrivs
kors och tvärs i Sverige mellan kommuner som normalt inte har något med varandra
att göra. Bedömningen är därför att Region Gotland inte ska teckna samverkansavtal
med andra kommuner gällande NIU-utbildningar.
Enligt skollagen35 ska varje kommun ansvara för att ungdomarna i kommunen
erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Om Region Gotland avser att ändra
inställning till samverkansavtal med andra kommuner så bör man överväga att ta
fram riktlinjer för när man ingår samverkansavtal i syfte att säkerställa en likvärdig
bedömning och en ökad rättssäkerhet för kommunens gymnasieelever.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget:
Barn/elevperspektiv
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet berör gymnasieungdomars utbildning.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Utgångspunkten är att säkerställa en bra kvalitet på utbildning oavsett utbildningars
inriktning och huvudmannaskap.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej ärendet har endast behandlats av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Likabehandlingsperspektiv
Eftersom Region Gotland inte ingår samverkansavtal kring NIU oavsett idrott så är
detta perspektiv inte aktuellt. Däremot, om regionen väljer att ingå NIU samverkan
kring någon idrott aktualiseras detta. Då bör regionen öppna upp för att eventuellt
ingå samverkan med alla kommuner och alla idrotter för att främja likabehandlingen
för regionens ungdomar. Att det idag endast erbjuds fotboll och innebandy inom
NIU lokalt på Gotland hänger samman med att de är populära idrotter samtidigt som
genusaspekten har omhändertagits, eftersom dessa idrotter i stor utsträckning
intresserar både flickor och pojkar. LIU och LIU-T är tänkt att ge motsvarande
möjligheter i de idrotter där det finns få utövare.

https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/explosionsartadelitidrottssatsningigymnasiet.13901.html
(hämtad 2019-04-29)
35 Skollagen 15 kap. 30§
34
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Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-07
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens rapport ”Gymnasial Idrottsutbildning på
Gotland”, 2017-06-09
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens rapport ”Ett långsiktigt hållbart
utbildningsutbud”, 2015-11-11
Hänvisning till lag och riktlinjer i tjänsteskrivelsens fotnoter
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
GVN au § 57

Sammanträdesdatum 2019-05-16

GVN AU § 57

Upphandling vuxenutbildning naturbruksutbildning

GVN 2019/112

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja en ny upphandling av
naturbruksutbildning inom vuxenutbildningen.

Chefen för gymnasie- och vuxenutbildningen Lena Nordström informerade
arbetsutskottet att en ny upphandling av av naturbruksutbildning inom
vuxenutbildningen behöver göras.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att påbörja
en ny upphandling av naturbruksutbildning inom vuxenutbildningen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
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24 maj 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport för Gotlands folkhögskola gällande
Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag samt intern kontroll
avseende finansiell rapportering 2018
Förslag till beslut



Förvaltningen uppdras att se över och åtgärda avvikelser enligt
revisionsrapporten för Gotlands folkhögskola.



Åtgärderna rapporteras på nämndsammanträdet den 20 november 2019.

Sammanfattning

Revisionsbyrån PwC har sammanställt en rapport över granskningsåtgärder gällande
Gotlands folkhögskola. Granskningsåtgärderna har vidtagits som ett led i
folkhögskolans åtagande gentemot Folkbildningsrådet för att kunna få statsbidrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott har uppdragit åt
förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för att hantera identifierade avvikelser.
Utifrån de avvikelser som revisionsbyrån PwC har noterat så är förslaget att
förvaltningen, tillsammans med Gotlands folkhögskola, uppdras att se över
avvikelserna och i förekommande fall åtgärda dessa brister.
Ärendebeskrivning

Revisionsbyrån PwC har sammanställt en rapport över faktiska iakttagelser och
granskningsåtgärder gällande Gotlands folkhögskola. Granskningsåtgärderna har
vidtagits som ett led i folkhögskolans åtagande gentemot Folkbildningsrådet. Dessa
åtgärder har sin grund i Folkbildningsrådets villkor för att få statsbidrag enligt
”Statsbidrag till folkhögskolor 20181”.
PwC har även gjort en bedömning kring huruvida det finns brister i Gotlands
folkhögskolas interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Folkbildningsrådet ”Statsbidrag till folkhögskolor 2018”. Länk: https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/statsbidragfolkhogskolor/2018/dnr-387-statsbidragsvillkor-2018.pdf (hämtad 2019-05-21)
1
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott beslutade2 i maj att utifrån
rapportens iakttagelser uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag på åtgärdsplan
inför beslut i nämnden i juni.
Identifierade avvikelser i revisionsrapporten:
1 - Uppfyllnad av Folkbildningsrådets villkor
Under punkt 1 i PwC rapporten så har vissa avvikelser identifierats gällande
uppfyllnad av Folkbildningsrådets villkor enligt ”Statsbidrag till folkhögskolor”
kapitel 3 ”Villkor för utbildningsformen folkhögskola” på följande områden:
Kap 3.3.1 Organisation
Kommentar från PwC: Folkhögskolan saknar stadgar eller reglemente som specifikt
gäller för folkhögskolan.
Åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över och ta fram dokument som utgår
från de tidigare stadgarna och anpassa dessa utifrån nya förhållanden.
Region Gotland är huvudman för folkhögskolan. Regionfullmäktige upprättar
nämndernas reglemente. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente är
även Gotlands folkhögskolas reglemente, detta enligt beslut av dåvarande
kommunfullmäktige i februari 20103. Gotlands folkhögskolas tidigare reglemente
upphävdes av kommunfullmäktige i juni 20094 (upphörde från och med 2010-01-01).
I Folkbildningsrådet ”Statsbidrag till folkhögskolor”, som revisionen hänvisar till,
står under kap 3.3.1. att: ”Folkhögskolan ska ha en demokratiskt styrd organisation
med stadgar eller reglemente för folkhögskolan”. Det står inte uttryckligen att
stadgarna eller reglemente behöver vara specifikt för folkhögskolan. Det finns ändå
ett behov av att ta fram ett dokument som till innehåll förtydligar bland annat
styrelsens uppdrag, regler kring kallelseutskick, tid för sammanträden mm.
Kap 3.4.1 Deltagare
Kommentar från PwC: Det finns ingen antagningspolicy. Dock finns en beskrivning av
antagningsprocessen på hemsida för respektive kurs.
Åtgärd: Förvaltningen/Gotlands folkhögskola ser över avvikelsen kring brist av
antagningspolicy.
Informationen som eleverna får via hemsidan (allmänna linjen) är: ”Vi tillämpar en
löpande antagning och du kan bli kallad till intervju personligen eller via telefon
redan innan ansökningsperioden är slut. Besked om antagning sker löpande men ska
ha nått alla i slutet av juni, med undantag för restplatser som kan erbjudas fram till
kursstart. Samtalet kommer bland annat att handla om dina tidigare erfarenheter av
studier, om dina planer och om din motivation. Samtidigt informerar vi om studierna
här, om skolan och om studiefinansiering. Om det är långt och dyrt för dig att ta dig
till skolan, genomför vi samtalet per telefon”.
Kommentar från PwC: Folkhögskolan tillämpar programvaran Schoolsoft vilket stödjer
skolan i att identifiera elever som är under 18 år, det finns dock inga spärrar eller
avstämningar över huruvida individer under 18 år registreras i Schoolsoft. Dock finns

2
3
4

GVN AU § 61 ”Övrigt ärende: Rapport från PwC”, 2019-05-16
Kf § 4 ”Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden”, 2010-02-10
Kf § 87 ”Nämnd för gymnasieutbildning och vuxenutbildningen”, 2009-06-15
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kontroller vid rapportering till SCB genom att dessa identifierar individer som inte
uppfyller ålderskravet.
Åtgärd: Förvaltningen/Gotlands folkhögskola ser över avvikelsen kring
åldersspärrar och avstämning.
Kap 3.4.2 Personal/lärare
Kommentar från PwC: Folkhögskolan beräknar personaltäthet genom en delvis manuell
beräkning i Excel. Rutiner finns men dessa har en hög grad av personberoende och
risk för oavsiktliga fel föreligger på grund av den höga graden av manuell hantering.
Åtgärd: Förvaltningen/Gotlands folkhögskola ser över hur en bättre och säkrare
hantering kring beräkning av personaltäthet kan utföras.
Kommentar från PwC: PwC har noterat att rutiner för att säkerställa att samtliga
sekretessavtal för personalen finns på plats inte är fullt ut etablerade.
Åtgärd: Förvaltningen/Gotlands folkhögskola ska säkerställa att samtliga
sekretessavtal för personalen finns att tillgå.
Kap 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5 Anvisningar
Kommentar från PwC: Resultat för de olika intäktskategorierna görs manuellt i Excel
och fördelningen har inte granskats inom ramen för PwCs uppdrag.
Åtgärd: Förvaltningen kommer att undersöka hur fördelningen sker för de olika
intäktskategorierna på folkhögskolan.

2 – Finansiell rapportering
Under punkt 2 i PwC rapporten så har bedömning av huruvida det finns väsentliga
brister i Gotlands folkhögskolas interna kontroll avseende den finansiella
rapporteringen utförts. PwC har gjort iakttagelser utifrån avvikande noteringar från
föregående års granskning.
Dessa avvikelser gäller intäkter, inköp och leverantörsfakturahantering samt
lönehantering och handlar bland annat om fakturering av deltagaravgifter, upplägg av
grunddata i personalsystem, avvikelserapportering och attestering.
Åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över intern kontroll avseende den
finansiella rapporteringen för Gotlands folkhögskola gällande:
Intäkter: Säkerställa att hantering gällande deltagaravgifter utförs i fakturasystemet.
Inköp och leverantörsfakturahantering: Säkerställa en tvingande dualitet vid utbetalningar.
Lönehantering: Kontroll att grunddata som läggs upp i personaladministrativt system är
korrekt. Säkerställa avvikelserapporteringen samt övertidsrapportering. Kontrollera
att attestering utförs korrekt. Säkerställa att fördelningsnycklar för bokföring av
lönekostnader uppdateras rutinmässigt.

3 (4)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/130

Bedömning

Utifrån de avvikelser som revisionsbyrån PwC har noterat som avvikelser i rapporten
över faktiska iakttagelser gällande Gotlands folkhögskola så är bedömningen att
förvaltningen, tillsammans med Gotlands folkhögskola, uppdras att se över
avvikelserna samt i förekommande fall åtgärda dessa brister. Rapportering kring
åtgärdsarbetet kommer att redovisas på nämndsammanträde den 20 november 2019.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-22
Beslut GVN AU § 61, 2019-05-16
PwC ”Rapport över faktiska iakttagelser gällande Gotlands folkhögskola”, 2019-0510
Folkbildningsrådet ”Statsbidrag till folkhögskolor 2018 – villkor och
fördelningskriterier”
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
GVN au § 61

Sammanträdesdatum 2019-05-16

GVN AU § 61

Övrigt ärende: Rapport från PwC Folkbildningsrådets villkor

GVN 2019/130

Arbetsutskottets beslut


Förvaltningens ges i uppdrag att utifrån rapporten från PwC ta fram ett förslag på
åtgärdsplan. Ärendet återkommer på nämnden i juni.

För att få statsbidrag för 2018 från Folkbildningsrådet måste folkhögskolan uppfylla
vissa kriterier. Dessa kriterierna framgår i Statsbidrag till folkhögskolor 2018. Utifrån
dessa krav har PwC lämnat en rapport till styrelsen för Gotlands folkhögskola.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Rektorn för Gotlands folkhögskola Thomas Nilsson.
Yrkanden
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att ges i uppdrag att utifrån rapporten från
PwC ta fram ett förslag på åtgärdsplan. Ärendet återkommer på nämnden i juni.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Rapport folkhögskola – folkbildningsrådet 2018, från PwC
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28 maj 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2019, Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Beslut fattat av Hanna Sällström Jonasson, rektor. Beslut fattat i mars och april 2019
(GVN 2019/12:19)
Beslut fattat av Eva Edin, HR-chef. Beslut fattade i maj 2019.
(GVN 2019/12:20)
Beslut fattat av Peter Lerman, rektor. Beslut fattat i april 2019
(GVN 2019/12:21)
Beslut fattat av Anders Jolby, förvaltningschef. Beslut fattat i maj 2019
(GVN 2019/17:9,10)
Beslut fattade av arbetsutskottet, Beslut fattat i maj 2019
(GVN 2019/66)
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Förteckning över
delegationsbeslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum
för beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller
fackliga studier)

A:1

190304

Tidsbegränsad anställnin

A:1

190409

Tidsbegränsad anställning

A:1

190409

Tidsbegränsad anställning

A:1

190415

Tidsbegränsad anställning

A:1

190415

Tidsbegränsad anställning

A:1

190415

Tidsbegränsad anställning

A:1

190415

Tidsbegränsad anställning

A:1

190415

Tidsbegränsad anställning

A:1

190415

Tillsvidare anställning

A:1

190423

A:1
A:1

Beslutsfattare:

Beslutet gäller
(ange namn):

Jane Ahrling

Leif Duveborg

Lars Nordahl

Veronika Broman

Lars Nordahl

Lukas Hägg

Päivi Oliv

Jonas Strandell

Lovisa Jansson

Peter Palmgren

Päivi Oliv

Anders Glansholm

Luis Barnes

Niclas Larsson

Päivi Oliv

Kjell Funk

Lovisa Jansson

Erik Larsson

Tidsbegränsad anställning

190814
190814200131

Lovisa Jansson

Bengt Ivnäs

190424

Tillsvidare anställning

190814

Karin Lekander

Mikael Karlsson

190424

Tillsvidare anställning

190814

Karin Lekander

Rebekka Rainio

Wisbygymnasiet

Ange förskola/skola/enhet

Beslutet
avser
tiden

190304190610
190311190930
190327190930
190814210815
190814200811
190814200811
190814200811
190501190611

Datum

Peter Lerman

Namn på delegat*
*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Förteckning över
delegationsbeslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum
för beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller
fackliga studier)

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

A1

2019-04-05

Anställning

190401tillsv

Hanna Sällström
Jonasson

Vuxenutbildningen Gotland

Ange förskola/skola/enhet

Beslutet gäller
(ange namn):

Jonny Jonasson

2019-05-13

Datum

Hanna Sällström Jonasson

Namn på delegat*

*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Förteckning över
delegationsbeslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum
för beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller
fackliga studier)

A3

2019-03-27

Anställning

A3

2019-03-27

Anställning

A7

2019-03-11

Uppsägning

A3

2019-03-06

Anställning

A3

2019-03-28

Anställning

A3

2019-03-05

Anställning

A3

2019-03-25

Anställning

A3

2019-03-26

Anställning

190301
190306190306
190307190328
190305190305
190321190325
190311190326

A3

2019-03-13

Anställning

190313

Vuxenutbildningen Gotland

Ange förskola/skola/enhet

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

190304190327
190327190327

Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson

Beslutet gäller
(ange namn):

Roland Wigström
Shewit Hadish
Fanny Winarve
Carin Donnér
Ingmarie Hörling
Pia Hallin
Eva O´reilly
Gun Ingmansson
Valter Möllerström

2019-05-13

Datum

Hanna Sällström Jonasson

Namn på delegat*

*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Förteckning över
delegationsbeslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum för
beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller fackliga
studier)

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

A4

2019-05-15

Löneöversyn

Maj

Anders Jolby

A4

2019-05-15

Löneöversyn

Maj

Anders Jolby

Ledningsstöd

Ange förskola/skola/enhet

Beslutet gäller
(ange namn):

2019-04-01

Datum

Malin Bergström

Namn på delegat*

*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas

av delegaten.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Förteckning över
delegationsbeslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum för
beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller fackliga
studier)

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

A 27

2019-05-15

Facklig utbildning

Maj

Eva Edin

Ledningsstöd

Ange förskola/skola/enhet

Beslutet gäller
(ange namn):

2019-04-01

Datum

Malin Bergström

Namn på delegat*

*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas

av delegaten.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2019/66 & BUN 2019/224
2 maj 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsnämnden

Remiss från Utbildningsdepartementet. Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget yttrande
över denna remiss.

Bakgrund

Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet ”Framtidsval – karriärvägleding
för individ och samhälle (SOU 2019:4) till Gotlands kommun (Region Gotland).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har
som Region Gotlands facknämnder givits möjlighet att lämna synpunkter på
betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast
den 31 maj 2019. De två utbildningsnämnderna har delegerat till sina respektive
arbetsutskott att inge yttrande över remissen, mot bakgrund av remisstidens längd.
Förvaltningen har utarbetat ett, för de båda utbildningsnämnderna, gemensamt
förslag till yttrande.
Det finns inte preciserat i författningarna vilken omfattning av studie- och
yrkesvägledning som elever har rätt till. Det förekommer svårigheter att kartlägga
elevernas behov av vägledning. För att tillgodose de intentioner som finns i
styrdokumenten kring likvärdig tillgång till vägledning så föreslår utredningen ett
paket av fem huvudsakliga åtgärder:
1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell
och generell och ska benämnas karriärvägledning.
2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid
vissa tillfällen.
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4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika
ämnen.
5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval,
ska införas i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.
Inget av dessa förslag räcker enskilt för att åstadkomma den önskade förändringen
och förslagen ska därför ses samlat. Härtill kommer ett antal förslag som utredningen
bedömer utgöra förutsättningar för huvudförslagens genomförande och för att öka
kvaliteten på karriärvägledningen:
•

Förtydligande av karriärvägledarens roll och ansvar,

•

Tydligare styrning, ledning och samordning,

•

Plan för samverkan,

•

Kompetensutveckling för karriärvägledare, lärare och rektorer,

•

Utökade möjligheter att utbilda sig till karriärvägledare samt

•

Digitalt vägledningsstöd.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till föreslagna förändringar och
förtydliganden, vilka framgår av utarbetat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens yttrande, 2019-05-02
Missiv samt sammanfattningen av betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för
individ och samhälle. 2019-02-28
Underlaget till yttrandet är framtaget av Hanna Karlsson, tf chef för
arbetsmarknadsenheten.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Yttrandet skickas till
Utbildningsdepartementet
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Ärende: GVN 2019/66, BUN 2019/224
Dnr: U2019/00243/S

Region Gotland

2 maj 2019

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
u.remissvar@regeringskansliet.se
anna.lindblom@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet
Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
(SOU 2019:4)
Diarienummer U2019/00243/S
Region Gotland (Gotlands kommun) har av Utbildningsdepartementet utsetts till
remissinstans för att lämna yttrande över betänkandet av Utredningen om en
utvecklad studie- och yrkesvägledning. För yttrandet svarar gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
Nedan kommenteras de fem huvudförslagen:
Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och
generell och ska benämnas karriärvägledning.
I utredningen föreslås flera förändringar som kan bidra till att förtydliga vad
vägledning är.
Region Gotland ställer sig positiva till att begreppen individuell respektive generell
vägledning införs i styrdokument mm.
De tidigare begreppen snäv och vid vägledning har trots upprepade förklaringar och
förtydliganden, bland annat i de allmänna råden för arbetet med studie- och
yrkesvägledning, inte slagit igenom. Begreppen vid och snäv vägledning används ofta
av vägledarna själva och har blivit självklara begrepp för de som arbetar med
vägledning, men inte fått det genomslag som de borde ha haft för t ex
skolhuvudman, pedagoger och rektorer. De två föreslagna begreppen är tydligare och
tillsammans med ett förtydligande om vad vägledning är i skollag och styrdokument
kan det ge avsedd effekt hos skolhuvudman, rektorer och pedagoger.
I utredningen föreslår en ny benämning för det som idag kallas studie- och
yrkesvägledning. Karriärvägledning föreslås användas som ett övergripande
begrepp för all den verksamhet som en skolhuvudman är ansvarig för när det gäller
att ge eleverna kunskap och kompetens inför framtida studie- och yrkesval. Vidare
föreslås att titeln studie- och yrkesvägledare byts ut mot karriärvägledare .
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Region Gotland är i huvudsak positiva till både begreppet karriärvägledning och
yrkestiteln karriärvägledare.
Positivt är att det arbete som studie- och yrkesvägledarna idag utför med dessa nya
begrepp får höjd status och blir mer gångbart och jämförbart internationellt sett.
Begreppet ”careercounselling” och ”careercounsellor” är vedertaget i stora delar av
världen.
Gällande förslagen karriärvägledning och karriärvägledare kan det bli en utmaning att
förankra i alla led och särskilt svårt kan det bli att byta ut studie- och yrkesvägledning
för de lägre åldrarna mot begreppet karriärvägledning. Ordet karriär väcker frågor
och det är inte vanligt att använda det kring yngre elevers val av framtida utbildning
och yrke.
En utmaning är att återigen införa nya begrepp då många studie- och yrkesvägledare
ännu idag kallas ”syo”, som var det tidigare namnet innan förslaget om studie- och
yrkesvägledare infördes på slutet av 1990-talet.
Önskvärt är att det tydligt framgår i yrkestiteln att den innehas av någon med en
relevant högskoleutbildning för området (dvs studie- och yrkesvägledarexamen), så
att det inte blandas ihop med andra former av coacher med kortare eller ingen
utbildning.
Frågan är hur stor mognadsgraden är för att använda begreppet karriär med en
innebörd motsvarande engelskans ”career”. Region Gotlands bedömning är att
mognadsgraden är hög. Vidare är karriärvägledning ett begrepp, som i högre grad än
studie- och yrkesvägledning, aktiverar individens eget ansvar och egna utveckling i
motsats till samhällets behov.
Förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
Region Gotland är positiva till innehållet i förslaget då det ger mer kraft till
huvudman att ta ansvar för att organisera vägledningen. Det är också positivt att
förslaget innehåller ett tydliggörande att både den generella och individuella
vägledningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Förslaget i helhet
har elevens bästa som utgångspunkt vilket är bra.
Det kan möjligen finnas en viss risk att förslaget blir en definition av miniminivån det
vill säga ett visst antal tillfällen per elev för den individuella vägledningen och inte
erbjuda något mer än det trots elevers olika behov och förutsättningar.
Utifrån ovanstående är det av stor betydelse hur detta formuleras i skollagen,
tydlighet och ansvar bör definieras så att inga ”luckor” kan användas. Elevers
individuella förutsättningar och behov måste stå i fokus och kravet på att alla
skolor/kommuner ska inventera behoven hos eleverna är positivt. Ett stöd (tex
tydliga riktlinjer) till huvudman för vem och hur inventeringen ska göras behövs, så
att det inte bara läggs på de enskilda vägledarna att göra behovsprövningen. Om det
blir de enskilda vägledarna som gör behovsprövningen finns det en risk att
likvärdigheten inom kommunen/riket minskar.
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Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa
tillfällen.
Det är positivt att det blir en kravskärpning på att erbjuda individuell vägledning vid
vissa tillfällen under skolgången. Förslaget betonar att vissa särskilda elevgrupper ska
erbjudas individuell karriärvägledning. Det är tydligt att dessa elevgrupper har stora
behov av samtal inför framtida val och vidare planering av livet, en skärpning av
kraven kring detta är bra.
Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
Det är positivt att det i utredningen föreslås att kurs- och ämnesplaner ses över så att
centralt innehåll och kunskapskrav kopplas till frågor som rör samhälls- och arbetsliv.
Det här har identifierats som en utmaning för vissa skolor på Gotland. Det betyder
att eleverna är olika väl förberedda inför den individuella vägledningen och att alla
inte har samma förutsättningar att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.
Förslag från Region Gotland är att man bör få med läromedelsförlagen i detta arbete,
så att lärare och elever redan i skolböckerna får med vägledningsperspektiven. Läser
man till exempel om samhällsekonomi skulle det kunna finnas en fotnot i texten som
hänvisar till exempelvis yrkesområden där samhällsekonomi finns till exempel
ekonom med kopplingar till bankväsendet, viktiga kompetenser som arbetstagare
behöver ha inom detta område, tips om lektioner eller exempel på
studiebesöksplatser man kan höra av sig till och exempelvis länkar till
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.
Nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt Framtidsval, ska införas i
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.
Gällande detta förslag råder det delade meningar inom Region Gotland och det finns
en del utmaningar och farhågor som beskrivs nedan.
I grunden är det positivt att ett ”ämne” införs och att vägledarna får tid och tillgång
till alla elever på högstadiet. Det är även positivt att Skolverket får i uppdrag att ta
fram undervisningsmaterial till detta, så att det blir likvärdig undervisning och lika
från skola till skola i alla kommuner. Likvärdighet är eftersträvansvärt inom alla
kunskapsområden och det finns inte i dagsläget gällande detta område. Att titta på
hur Finland arbetar med detta ämnesområde kan vara en god ide.
Nästan en fördubbling av antalet utbildade vägledare behövs om detta ska införas,
skriver utredningen, och det finns även en plan för detta genom att bredda antalet
platser på universitet och högskolor plus erbjuda vidareutbildning för andra
yrkeskategorier. Detta är mycket positivt då det råder brist på behöriga vägledare
redan idag. En utmaning är dock att få sökande till fler utbildningsplatser.
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Att Framtidsval ska bedrivas endast av vägledare ställer Region Gotland sig
tveksamma till ur flera aspekter:
-Hur ska en vägledare hinna med 80 timmar framtidsval på högstadiet?
För Region Gotland innebär detta att man behöver anställa många fler vägledare på
högstadieskolorna. Under höstterminen har många vägledare på grundskolan fullt
upp med de individuella samtalen kring gymnasievalet och har därmed inte den tid
för Framtidsval också.
-Kostnaderna för att kunna anställa fler vägledare på högstadieskolorna kommer att
öka och även kostnaderna för den kompetensutveckling som behövs av befintlig
personal. Hur ska detta finansieras?
-När det behövs rekryteras fler vägledare till kommunerna har glesbygdskommuner
särskilt svårt att rekrytera, en utmaning redan idag på Gotland. Hur blir det med
likvärdigheten i riket?
-Kan de 80 timmarna fördelas ut även på årskurserna 4–6? Ett förslag är att förlägga
30 timmar på mellanstadiet, där lärare och vägledare kan jobba tillsammans, och att
resterande 50 timmar kan förläggas på högstadiet.
-Det finns en stor risk för att ”hela skolans ansvar” för studie- och yrkesvägledning
nu tappar i dignitet. På Gotland har arbetet med detta kommit ganska långt och det
är angeläget att det bibehålls.
Om det obligatoriska inslaget med tilldelad tid ska hänga ihop med karriärvägledning
och karriärvägledarna, är frågan varför det inte föreslås heta karriärkunskap i stället
för Framtidsval?
Nedan följer några korta kommentarer gällande de övriga förslag som
utredningen bedömer utgör förutsättningar för huvudförslagens
genomförande och för att öka kvaliteten på karriärvägledningen.
-Förtydligande av karriärvägledarens roll och ansvar – Mycket bra att det kommer
finnas tydliga riktlinjer om vad som ingår i en vägledares tjänst. En form av
yrkesbeskrivning med vägledarens uppdrag och ansvar som fastställs nationellt är bra
ur ett likvärdighetsperspektiv.
-Tydligare styrning, ledning och samordning –tydlighet för huvudman är positivt.
-Plan för samverkan – Mycket bra att detta ska ingå i huvudmannaplanen.
-Utökade möjligheter att utbilda sig till karriärvägledare – Bra förslag, om antalet
vägledare ska fördubblas inom så några få år.
-Digitalt vägledningsstöd – Bra att det ska finnas en nationell styrning och kontroll
över en plattform där allt finns samlat. Det blir kvalitetssäkrat och ger många en bra
grund att hitta information via nätet exempelvis hemifrån. Det skulle kanske även
kunna kopplas till någon av vägledningsteorierna, så att det blir ett bra stöd och start
inför det individuella samtalet.
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Andreas Unger
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildning

Anders Jolby
Förvaltningschef
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Bilaga 1

Ärende GVN 2019/66 och BUN 2019/224
17 maj 2019

Kompetenta Gotland
Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor har avsatts
för att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling
på Gotland.
Uppdraget pågår under 2016–2020 och genomförs i samarbete mellan
Tillväxtverket och Region Gotland. Syftet är att stärka näringslivets
utvecklingsförutsättningar och långsiktigt bidra till ökad sysselsättning på ön.
Inom Hållbara Gotland bedrivs ett projekt av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen inom Region Gotland kallat Kompetenta Gotland, vars
ena aktivitet skola och arbetsliv syftar till att höja medvetandegraden av ”studieoch yrkesvägledning som hela skolans ansvar” och att de gotländska skolorna
och arbetslivet ska närma sig varandra.
Sedan 2015 finns det en arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region
Gotland och projektet har bland annat försökt att få alla skolor delaktiga i
denna plan och att varje skola har en tidsplan för själva planerandet av
aktiviteter och genomförandet av dessa.
Teknikcollege

Från och med hösten 2019 kommer teknikprogrammet och el- och
energiprogrammet att ingå i Teknikcollege Gotland. Projektet Kompetenta
Gotland har i samarbete med de gotländska teknikföretagen och Region
Gotlands kommunala gymnasieskola, Wisbygymnasiet, jobbat fram en ansökan
och plan för genomförande av utbildningen. En Teknikcollege-certifierad
utbildning innebär att företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet i
utbildningen och leder på sikt till att fler elever får kontakt, och
förhoppningsvis jobb, inom denna bransch.
Nätverk av pedagoger

I projektet har det bildats ett nätverk med 9 pedagoger som, via 10% i sin
anställning, ska jobba lokalt på sin skola med skola-arbetslivsfrågor. Dessa
pedagoger fick vid starten av höstterminen 2018 en ”grundkurs” i studie- och
yrkesvägledning i vid bemärkelsen. Både de nationella styrdokumenten,
allmänna råd och regionens arbetsplan för studie- och yrkesvägledning gicks
igenom. Ett flertal handfasta material skickades med pedagogerna till deras
skolor och en mail-grupp startades för att kunna hålla kontakten och sprida
goda exempel till varandra. Även några fysiska träffar har arrangerats under
läsåret.
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Fortbildning

Grundskolans och gymnasieskolans rektorer och förskolans chefer blev
inbjudna till en fortbildningsdag under höstterminen 2018 kring skolans viktiga
uppdrag när det gäller arbetsmarknadskunskap och studie- och
yrkesvägledning. Ett av resultaten från denna dag var att rektorerna såg att mer
fortbildning och inspiration behövs till alla pedagoger. Därför anordnar
Kompetenta Gotland en fortbildningsdag den 28 oktober 2019 för grundskola,
särskola, gymnasieskola och modersmålsenheten. Redan nu den 10 juni
genomförs en liknande dag för vuxenutbildningen.
Systematiskt samarbete

Med de utmaningar vi ser inom kompetensförsörjningen i dagens samhälle,
och också här på Gotland, måste skolan och arbetslivet systematiskt arbeta
tillsammans. En väl organiserad samverkan kan leda till mer effektivitet och
hållbarhet över tid. Idag har Region Gotland en organisation med en
praktiksamordnare, kring PRAO för år 8 och 9, där både offentlig verksamhet
och det privata näringslivet hjälper till med praoplatser.
Projektet Kompetenta Gotland jobbar just nu för att kunna få till ett
systematiskt arbete över tid kring mer skola-arbetslivssamarbete. Det kan vara
exempelvis studiebesök och näringslivskontakter i undervisningen, så att alla
elever får en ”lägstanivå” när det gäller arbetslivsrelaterade kunskaper under
hela sin skolgång. Detta behöver fortsätta ända upp på gymnasiet och
vuxenutbildningen. Vi ser att detta tillsammans med mer studie- och
yrkesvägledning kan leda till ökad valkompetens bland eleverna och att fler
elever förbereds för aktiva livsval.
Regional plan

Ett nästa steg är därför att få fram en regional struktur över skolaarbetslivsarbetet som håller över tid och är kontinuerlig och utvärderingsbar.
Denna struktur behöver få en förankring i flera nivåerna. Vi behöver en
beslutande nivå (förvaltning, politik och rektor), en verkställande nivå (rektor,
lärare och studie- och yrkesvägledare) och hjälp av omgivande resurser
(arbetsliv och näringsliv) för att kunna nå vår målgrupp (elever och föräldrar).
Vi behöver därför i vår region enas om vad som är Region Gotlands
målsättning med studie- och yrkesvägledning i de gotländska skolorna och se
till att det finns en regional plan. Projektet Kompetenta Gotland ser detta som
ett naturligt led i det arbete de bedriver.
När Region Gotland läser betänkandet av utredningen om en utvecklad studieoch yrkesvägledning välkomnar vi därför förslaget om en huvudmannaplan för
karriärvägledning och att det även föreslås att denna plan ska innehålla en
redogörelse för hur samverkan med det omgivande samhället ska ske. Vi
känner redan nu att vi med hjälp av projektet är på god väg!
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inkomna handlingar maj, 2019
Förslag till beslut


Informationen tas emot

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden. Handlingarna
finns att tillgå i bilaga 1.
Regionfullmäktige

RF146 Kompletteringsbudget 2019
RF151 Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
Inkomna skrivelser

Inget att rapportera.
ÖVRIGT

Nyheter från DUA, vecka 19
Folkbildningens betydelse för samhället 2018
Wisbygymnasiet norr inspektionsrapport_MBNV-2019-5254
Wisbygymnasiet södra inspektionsrapport MBNV-2019-5248
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
för samhället 2018

Registrator-RS
den 14 maj 2019 15:27
Registrator-GVN
VB: Folkbildningens betydelse

Från: Folkbildningsrådet e-post [mailto:info@folkbildningsradet.se]
Skickat: den 14 maj 2019 15:25
Till: Info-utskick <info-utskick@folkbildningsradet.se>
Ämne: Folkbildningens betydelse för samhället 2018
Till alla kommuner
Folkbildningens betydelse för samhället 2018
Folkbildningen har sällan varit viktigare än nu. Som motkrafter mot
kunskapsförakt, främlingsfientlighet och exkludering erbjuder studieförbund och
folkhögskolor mötesplatser och mångfald, kunskap, bildning och insikter.
Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen hur statsbidraget till
folkhögskolor och studieförbund har använts. I rapporten Folkbildningens
betydelse för samhället – Folkbildningsrådets samlade bedömning 2018 analyserar
Folkbildningsrådet de delar av studieförbundens och folkhögskolornas
verksamheter som finansieras med medel från staten – nästan 4,8 miljarder kronor
under 2018.
Rapporten kan laddas ner och läsas på Folkbildningsrådets webbplats.
Med vänlig hälsning
–
Maria Graner
generalsekreterare
Folkbildningsrådet
T 08-412 48 00 | folkbildningsradet.se
Box 38074 | 100 64 Stockholm | Besök: Ringvägen 100
När du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Mer om hur
dina personuppgifter behandlas hittar du på
folkbildningsradet.se/personuppgifter

