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Intern kontrollplan 2017
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•. Intern kontrollplanen för nämndens verksamhetsområden godkänns
Bakgrund

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 2017 års interna
kontrollplan föreslår förvaltningen att följande processer och rutiner kontrolleras:
-

Uppföljning av kostnader och intäkter
Övriga utbetalningar
Attestreglementet
Lönetillägg
Bisyssla

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2017
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Intern kontrollplan
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
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Hur uppföljning/återrapportering ska ske

2. Intern kontrollplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
2017
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens interna kontrollplan har sin utgångspunkt från
den förteckning (bruttolista) med processer och rutiner som förekommer i verksamheten.
För år 2017 är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan enligt följande:
Process/rutin

Kontrl-

Ekonomi

moment

Metod Granskn-

Ansvarig och Risk-

Risk/

period

utförare

Uppföljning av kostnader och intäkter EA01

S-prov

Uppföljn.

Ekch, RSF ek.

6

R3, V2

Övriga utbetalningar

EA03

S-prov

Oktober

Ekch, RSF ek.

9

R3, V3

Inköpskort

EA 07

S-prov

Oktober

Ekch, RSF ek.

9

R3, V3

Attestreglementet

EA 08

S-prov

Oktober

Ekch, RSF ek.

6

R2, V3

Process/rutin

Rutin

Metod Granskn-

Ansvarig och Risk-

Risk/

period

utförare

Lönetillägg

EA20

Pop.

Maj

HR-Ekch

6

R3, V2

Bisyssla

EA21

Pop.

Maj

HR-Ekch

6

R3, V2

HR

bedömn. Väsent.

bedömn. Väsent.

Rapporteras till Förvaltningschef samt nämnd i samband med årsbokslut

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.
Kontrollområdet gäller för GVN och BUN

Ärendenr RS GVN 2017/11 BUN 2017/357 Datum 2017-05-16

2.2 Övriga utbetalningar
Huvudregeln är att inköp till verksamheten ska göras mot faktura eller med regionens inköpskort men i undantagsfall kan inköp ske genom utlägg. När det gäller manuella betalningar genom utlägg görs en efterkontroll en så kallad buntkontroll. Buntkontrollen innebär kontroll av att registrerade betalningar stämmer överens med utbetalningsunderlagen.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är kontrollområdet tillämpligt då manuella
betalningar förekommer och hanteras ute i verksamheten. För Barn- och utbildningsnämnden är kontrollområdet, i det här fallet, inte tillämpligt då regionsstyrelseförvaltningens avdelning ekonomi hanterar detta och bör därmed ha det som ett kontrollområde i den egna
interna kontrollplanen.
Kontrollområdet gäller för GVN

2.3 Inköpskort
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
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via avtalsleverantörer skall ske på samma sätt som tidigare dvs inköp på faktura.
Inköpskort har varit ett kontrollområde i den egna interna kontrollplanen, för år 2016 visade granskningen genom den interna kontrollen att hanteringen av inköpskort inom Barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområden inte fungerar tillfredsställande. Det fanns
brister om syfte och mål med inköpet, kvitton eller anteckningar saknades, moms hade
bokförts felaktigt samt hade beslutsattestant attesterat sitt eget inköp.
För Barn- och utbildningsnämnden är kontrollområdet tillämpligt då inköpskort förekommer inom verksamhetsområdet. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är kontrollområdet, i det här fallet, inte tillämpligt då det vid senaste kontrollen visade sig att det endast förekom ett inköpskort.
Kontrollområdet gäller för BUN

2.4 Attestreglemente
Riktlinjerna för attest reglerar hur alla ekonomiska transaktioner skall granskas och vem
som ansvarar för detta. Syftet är att säkerställa en god kontroll för att se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av regionens tillgångar. Beslutsattestanter och ersättare utses av respektive nämnd årligen.
Attestreglementet har varit ett kontrollområde i den egna interna kontrollplanen år 2016.
Granskningen visade att riktlinjerna för attest uppsatta för regionen inom nämndens verksamhetsområden fungerar tillfredställande. Men att förteckning över attestanter måste uppdateras regelbundet.
Kontrollområdet gäller för GVN och BUN

2.5 Lönetillägg
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.
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Kontrollområdet gäller för GVN och BUN

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.
Kontrollområdet gäller för GVN och BUN
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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
RISKMATRIS
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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.
Process/rutin

Kontrl-

Ekonomi

moment

Metod Granskn-

utförare

Risk/

bedömn. Väsent.

Uppföljning av kostnader och intäkter EA01

S-prov

Uppföljn.

Ekch, RSF ek.

6

R3, V2

Anskaffning av varor och tjänster

EA02

S-prov

2 ggr/år

Ekch, RSF ek.

6

R2, V3

Övriga utbetalningar

EA03

S-prov

Oktober

Ekch, RSF ek.

9

R3, V3

Inventarieförteckning och arkiv

EA04

S-prov

1 ggr/år

Ekch, RSF ek.

9

R3, V3

Förtroendekänsliga poster

EA05

S-prov

1 ggr/år

Ekch, RSF ek.

9

R3, V3

Krav och bevakningsrutiner: IKE

EA06

S-prov

1 ggr/år

Ekch, RSF ek.

4

R2, V2

Inköpskort

EA7

S-prov

Oktober

Ekch, RSF ek.

9

R3, V3

Attestreglementet

EA8

S-prov

Oktober

Ekch, RSF ek.

6

R2, V3

Körersättning dubelt boende

EA9

S-prov

2 ggr/år

Ekch, RSF ek.

4

R2, V2

Projektmedel

EA10

S-prov

1 ggr/år

Ekch, RSF ek.

9

R3, V3

Utbetalning till enskild verksamhet

EA11

S-prov

2 ggr/år

Ekch, RSF ek.

4

R2, V2

Process/rutin

Rutin

Metod Granskn-

Ansvarig och Risk-

Risk/

HR

Ärendenr RS GVN 2017/11 BUN 2017/357 Datum 2017-05-16

Ansvarig och Risk-

period

period

utförare

bedömn. Väsent.

Lönetillägg

EA20

Pop.

Maj

HR-Ekch

6

R3, V2

Bisyssla

EA21

Pop.

Maj

HR-Ekch

6

R3, V2

Resekostnader inkl körersättning

EA22

S-prov

2 ggr/år

HR-Ekch

6

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:

Ekonom, RSF

Test intervall:

Månadsvis

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd

Uppföljning genomförs av ansvarig ekonom för respektive skolområde/enhet vid
ekonomisk uppföljning. Årligen genomförs utöver detta utökad uppföljning av särskilda områden.

Ärendenr RS GVN 2017/11 BUN 2017/357 Datum 2017-05-16

Vad

Hur

Budget vs redovisning

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

Åtgärdsplan

Är vid behov ifylld. Åtgärdsplanens effekter
skall medräknas i det pronostiserade 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.
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4.2 Övriga utbetalningar, EA 03
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Övriga utbetalningar
KONTROLL
Kontrollnamn:
Förvaltning:

EA03 Övriga utbetalningar och buntkontroll
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Ekonom RSF

Test intervall:

Två gånger per år

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd:

Utbetalning till person skall ske enligt anvisningar "ersättning vid utlägg, bidrag m.m", ursprungstyp 111 "övrig utbetalning elektronisk". Välj genom
stickprov ut ett antal utbetalningar och säkerställ att utbetalningsblanketten
är korrekt ifylld enligt anvisningarna. Stickprovsgranskning enligt anvisningarna "rutin för buntkontroll av övriga utbetalningar"

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT

Ärendenr RS GVN 2017/11 BUN 2017/357 Datum 2017-05-16

Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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4.3 Inköpskort, EA 07
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Inköpskort
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA12 Inköpskort

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Ekonom RSF

Test intervall:

Två gånger per år

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd:

Stickprovsgranskning av enheter som har inköpskort. Granskningen sker
enligt fastställda riktlinjer för inköpskort.
• Syfte och mål med inköpet, anteckning
• Underlag, kvitto
• Moms
• Behörighet att attestera

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
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Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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Region Gotland
GVN 2017/11 BUN 2017/357
2017-05-18

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

4.4 Attestreglementet, EA 08
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Attestreglemente
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA13 Attestreglemente

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Ekonom RSF

Test intervall:

Två gånger per år

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd:

Välj genom stickprov från transaktionslista ut ett antal verifikationer och
säkerställ att attestreglementets regler följs exempelvis avseende attestbehörigheter, att överordnad attesterat resor, att relevanta anteckningar
gjorts där så krävs.

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
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Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:
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Region Gotland
GVN 2017/11 BUN 2017/357
2017-05-18

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
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Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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Region Gotland
GVN 2017/11 BUN 2017/357
2017-05-18

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:

Ärendenr RS GVN 2017/11 BUN 2017/357 Datum 2017-05-16

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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Region Gotland
GVN 2017/11 BUN 2017/357
2017-05-18

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 2017/11 BUN 2017/357 Datum 2017-05-16
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2016/85
5 maj 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef
Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Civilrättsligprocess gällande hotet på Wisbygymnasiet
Förslag till beslut
 Ärendet avslutas

Bakgrund

Den 23 oktober 2015 uttrycktes på sociala medier ett hot med ordalydelsen ”hade
inte gått till skolan idag Visbybor, har vapen med mig, dem som överlever vinner”.
Hotet uppfattades som riktat mot Wisbygymnasiet med anledning av den bild på
Steffenhuset som fanns i meddelandet.
Hotet orsakade en oro vid Wisbygymnasiet som även spred sig vidare till våra
grundskolor och Kompetenscentrum Gotland (KCG). Detta föranledde att
Wisbygymnasiet och KCG ställde in undervisningen denna dag men även att andra
skolor berördes och vidtog säkerhetsåtgärder.
Domen meddelas

En person har åtalats för detta. Den åtalade dömdes i Gotlands tingsrätt till
samhällstjänst 35 timmar. Domen överklagades till Svea Hovrätt som resulterade i
oförändrat straff men ändrad brottsrubricering.
Skadestånd

Åklagaren har beslutat att inte föra Region Gotlands skadeståndstalan.
Uppkomna kostnader

Förvaltningens ekonomichef har beräknat kostnaden för en skoldag som grund till
ett eventuellt skadeståndsanspråk. Den gjorda beräkningen har utgått från den totala
kostnaden för Wisbygymnasiet och KCG dividerat med antalet skoldagar på ett
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2016/85

skolår. Kostnaden beräknades uppgå till 1 289 627 kronor. Detta meddelades
åklagaren som valde att inte driva frågan vidare.
Inga extra identifierbara kostnader uppstod med anledning av händelsen. Det har inte
uppkommit någon övertid bland personalen, det har inte heller uppkommit några
extra kostnader i samband med händelsen. Detta kan man konstatera efter en
genomgång av fakturorna från perioden vid och strax efter att incidenten inträffade.
Det som kan konstatera är att eleverna på Wisbygymnasiet och KCG har förlorat en
skoldag på grund av händelsen.
Bedömning

Då det inte kan styrkas att det har uppkommit några direkta kostnader för Region
Gotland i samband med hotet på Wisbygymnasiet anser förvaltningen att inga
ytterligare anspråk på skadestånd anses finnas, varför förvaltningen föreslår att
ärendet avslutas.

Beslutsunderlag

Dom Gotland tingsrätt, mål nr B 1161-15
Dom Svea hovrätt, mål nr B 1310-17
Åklagarmyndigheten Stockholm, ärende nr AM-144765-15
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BUN 2016/716, GVN 2016/151
10 maj 2017

Elisabeth Jonsson Höök
Kvalitets-/Utvecklingschef

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2017, inklusive beslut om uppföljning
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Bakgrund

Som ett led i uppföljningen av verksamhetsplan 2017 samt som en del i det
systematiska kvalitetsarbetet framställer kvalitets- och utvecklingsavdelningen två
olika analysrapporter kopplat till läsåret 2016/2017. Analysrapport 1 görs på hösten
med utgångspunkt mål och resultat.
Vi har nu kommit till analysrapport 2 som görs på våren och har fokus på trygghet,
trivsel och tillgängliga lärmiljöer.
I verksamhetsplanen 2017 har två prioriterade utvecklingsområden utgjort en
utgångspunkt. Dessa är 4.1 Likvärdig och tillgänglig utbildning, samt 4.3 Allas ansvar för
skolan uppdrag och bildar tillsammans med flertalet olika data och resultat ett underlag
för analysrapport 2.
Analysrapport 2 utgör dessutom ett av underlagen för kommande års
verksamhetsplan och dess prioriteringar.
Klicka här för att ange text.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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RAPPORT

Analysrapport 2
2016/2017
Framtagen av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Datum 2017-06-01
Ärende BUN 2016/716 & GVN 2016/151
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Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport 2
2016/2017

1. Sammanfattning
Analysrapporter tas fram två gånger per läsår och är del av det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå. Analysrapport 1 på hösten har större fokus på kunskapsresultat och
analysrapport 2 på våren har större fokus på värdegrundsarbete och trivsel.
Det systematiska kvalitetsarbetet har överlag fortsatt utveckla sig i positiv riktning. Skolledarna1
beskriver i kvalitetsuppföljningssamtalen en tydlig struktur för kvalitetsarbetet och att
verksamheten analyseras utifrån flera olika underlag. Flera skolledare har sett behov av att
omorganisera sina verksamheter för att bryta upp gamla strukturer som hindrar
skolutvecklingen. I samtalen framkommer även en ökande tendens att skolledarna organiserar
för barnen och elevernas2 behov och lärande framför lärarnas önskemål och behov. Därför
behöver detta
Fortfarande finns rekryteringssvårigheter, vilket av skolledarna upplevs ha en negativ effekt på
lärarna och i förlängningen ha effekt på elevernas lärande och trygghet. Under läsåret har det
på några områden förekommit oväntat stor personalomsättning. Önskemål har framförts av
skolledarna att skolhuvudmannen i sådana lägen stärker rekryteringsstödet till berörd
skolledare.
Skolledarnas fokus på det gemensamma ansvaret för Gotlands kommunala skolor och förskolor
verkar ha ökat, men ansvarstagande för alla barn och elever, i alla led, utmärker sig fortfarande
som ett utvecklingsområde. En viktig del av att ta ansvar för det gemensamma uppdraget är
arbetet med övergång och samverkan. Behov finns av att utveckla rutiner för överlämning från
grundskolan till gymnasieskolan för elever som har uppnått gymnasiebehörighet med hjälp av
omfattande stödinsatser.
Från elevenkäten3 har det framkommit att de äldre eleverna (årskurs 8 och årskurs 2 på
gymnasiet) i mindre grad än de yngre eleverna (årskurs 3 och 5) upplever att de vuxna tar
hänsyn till deras åsikter. Även övriga frågor som rör elevens lärande och upplevelse av
delaktighet har sjunkande resultat med ökande ålder. Forskning visar att det finns tydligt
samband mellan delaktighet, inflytande, lärande och ytterst kunskapsresultat. Därför behöver
detta område ges ökad uppmärksamhet framöver.
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I vårens kvalitetsuppföljningssamtal lyfts likvärdighet i utbildningen med fokus på det
kompensatoriska uppdraget. För att kompensera för barn och elevers olika förutsättningar
driver skolledarna utvecklingsarbete i sina verksamheter kring förhållningssätt och pedagogiska
strategier. Under kvalitetsuppföljningssamtalen har diskussioner förts kring att likvärdighet
betyder att organisering och undervisning inte skall göras likadant för alla barn och elever, utan
utifrån varje barn och elevs unika behov.
Olikheter finns mellan skolor och skolformer i förutsättningar och struktur för elevhälsoarbetet.
Skolledare uttrycker önskemål om att utveckla elevhälsoarbetet mot att i högre grad arbeta
förebyggande kring att motverka psykisk ohälsa och främja närvaro. Arbetet med att motverka
frånvaro och främja närvaro drivs på olika sätt på skolenheterna. På skolhuvudmannanivå pågår
en revidering av rutinerna för att främja närvaro.
Välfungerande strukturer och rutiner för värdegrundsarbetet finns på enhetsnivå. Skolledare
lyfter att nätmobbning och problematik kring sociala medier nu även förekommer i lägre åldrar.
Elevenkätens resultat tyder dock på att eleverna i Gotlands kommunala skolor överlag känner
1
Skolledare syftar i rapporten till förskolechefer och biträdande förskolechefer, samt rektorer och biträdande rektorer i förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkhögskola och vuxenutbildning.
2
Elev är man enligt skollagen från förskoleklass till och med vuxenutbildningen
3
Elevenkät genomfördes höstterminen 2016 för årskurs 3, 5 och 8 på grundskolan, samt årskurs 2 på gymnasiet
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Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport 2
2016/2017

sig trygga i skolan, vilket indikerar att lärarna överlag är skickliga på relationsskapande och
värdegrundsarbete. Att goda relationer skapar trygghet har stöd i forskning, samt att
upplevelse av trygghet har effekt på elevers studieresultat (Hattie, 2014:153, 332). Att eleverna
känner sig trygga är därmed inte bara ett mål i sig utan även ett medel för att nå de nationella
målen med utbildningen.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att de prioriteringar som beslutats i Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för 2017 fortsatt är aktuella.
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Region Gotland
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Analysrapport 2
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2. Bakgrund och syfte
Analysrapporter tas fram två gånger per läsår och är del av det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå. Det systematiska kvalitetsarbetet skall enligt skollagen inriktas mot att
uppfylla de nationella målen med utbildningen och innebär systematiskt och kontinuerlig
uppföljning, analys, planering och utveckling av såväl huvudmän som förskole- och skolenheter
(Skolverket 2012:5). Analysrapporterna följer upp de verksamheter inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen som har ett lagstadgat krav på systematiskt kvalitetsarbete. Dessa
verksamheter är förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, vuxenutbildning och folkhögskola.
Analysrapporterna är uppdelade utifrån skolans två huvuduppdrag, kunskaper och värden.
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.”
(Skollagen 2010:800)
Analysrapport 1 på hösten har större fokus på kunskapsresultat och analysrapport 2 på våren
har större fokus på värdegrundsarbete och trivsel. De två huvuduppdragen kunskap och värde
är beroende av varandra och påverkar varandra.
Syftet med analysrapporterna är att utveckla kvaliteten i Gotlands kommunala skolverksamheter
genom att följa upp innevarande års verksamhetsplan. Därmed blir analysrapporterna även ett
viktigt underlag till det kommande årets verksamhetsplan.

3. Metod och underlag
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ansvarar för att ta fram en förvaltningsövergripande
analysrapport två gånger per läsår. Ett utkast tas fram av avdelningen gemensamt genom att
använda nedanstående underlag. Utkastet bearbetas därefter i förvaltningsledningsgrupp och
sedan i barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott. Därefter fastställs analysrapporten av utbildningsdirektören efter samverkan med
de fackliga organisationerna.
Följande underlag har använts i framtagandet av analysrapport 2:
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Verksamhetsplan 2017, med tillhörande arbetsplaner och handlingsplaner
Kvalitetsuppföljningssamtal med skolledare
Resultat av elevenkäter och föräldraenkäter
Klagomål och anmälan om kränkande behandling
Skolpliktsärenden
Skolinspektionsanmälningar och barn- och elevombudsanmälningar
Analysrapport 1 2016/2017
Diverse material från Skolverket och Skolinspektionen
Analysarbetet i kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Analysarbetet i förvaltningsledningsgrupp, avdelningschefsmöte samt arbetsutskott för
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förutom ovanstående underlag planerades även en skriftlig rapportering av respektive
skolledare, analys- och åtgärdsrapport 24. På grund av att denna rapportering inte
4

Analys- och åtgärdsrapport 2 är en skriftlig analys med fokus på värdegrund, trygghet och trivsel.
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synkroniserade med arbetet med verksamhetsplan och tillhörande arbetsplaner och
handlingsplaner, genomfördes inte arbetet med analys och- och åtgärdsrapport 2.

3.1. Kvalitetsuppföljningssamtal
3.1.1. Genomförande

Under vårterminen 2017 har kvalitetsuppföljningssamtal genomförts med samtliga skolledare i
mindre samtalsgrupper. Grupperna har varit blandade mellan förskola, grundskola och
grundsärskola, samt mellan grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola. Samtal med
folkhögskolan och vuxenutbildningen/lärvux hölls var för sig. Alla skolledare har deltagit, varav
flera är nya på sina poster, antingen i rollen som skolledare eller nya i skolområdet eller
förskoleområdet. Samtalen genomförs med utgångspunkt i ett på förhand delgivna
frågeställningar (bilaga).

3.1.2. Syfte och innehåll

Kvalitetsuppföljningssamtalen tjänar två syften. För det första är samtalen en del av
huvudmannens uppföljning av skolledarnas systematiska kvalitetsarbete. För det andra ger
samtalen skolledarna möjlighet att delge varandra analys och reflektion kring resultat av elevoch föräldraenkäter, samt att delge varandra sitt arbete med värdegrundsfrågor och analys av
detta.
Utgångspunkt för samtalen har varit följande prioriterade utvecklingsområden i
verksamhetsplan 2017:

4.1 Likvärdig och tillgänglig utbildning
4.3 Allas ansvar för skolans uppdrag
Samtalen har även tagit utgångspunkt i skollagen (2010:800), 1 kap. 4 §, beträffande syftet
med utbildningen inom skolväsendet:

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar
på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare.”
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4. Analys och diskussion
4.1 Organisation

Systematiskt kvalitetsarbete
I analysrapport 15 som rapporterades hösten 2016, lyfts den positiva utvecklingen av det
systematiska kvalitetsarbetet som utförs på huvudmannanivå och skolledarnivå. Under vårens
kvalitetuppföljningssamtal har det blivit tydligt att det systematiska kvalitetsarbetet överlag har
fortsatt att utveckla sig i positiv riktning. I samtalen har skolledarna i stor grad beskrivit en
tydlig struktur på sitt kvalitetsarbete och att de analyserar sin verksamhet utifrån olika underlag
som kompletterar varandra. Vilka underlag som används kan skilja mellan enheterna, men
exempel på underlag som används är resultat av elev- och föräldraenkäter, elev- och barnråd,
verksamhetsbesök, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, elevhälsoteammöten med mera.
Skolledarna har i samtalen även lyft vikten av att prioritera och planera in tid för analys. För att
utveckla verksamheten uttrycker skolledarna en önskan att i högre grad analysera
verksamheten såväl på medarbetarnivå som på barn- och elevnivå. Diskussioner har förts i
uppföljningssamtalen om hur en struktur som stödjer detta kan organiseras. Till detta hör även
behovet av tydlig och tidig information om när olika uppföljningar genomförs från centralt håll,
en information som kvalitets- och utvecklingsavdelningen ser att hittills har varit bristfällig.
Ett exempel där analysarbetet har varit välfungerande på alla nivåer ser vi på flera förskolor,
där resultatet av föräldraenkäten har analyserats av skolledare och medarbetare, lyfts på
föräldraråd och sedan följts upp genom en kompletterande enkät. Exempel finns även från
några skolor att ”månadens fråga”6 fungerat som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. En
rektor berättar hur det har hjälpt denna att utveckla fritidshemmet genom att ha börjat med
månadsbrev till föräldrarna där det beskrivs vad man jobbar med kopplat till vilka mål och att
fritidshemmet har fått positiv respons på detta från föräldrarna.
Ytterligare ett exempel på utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet är folkhögskolans
deltagande som piloter i ett kvalitetsprojekt som drivs av Folkhögskolornas intresse och
serviceorganisation. Projektet har nu gått över till ordinarie verksamhet. Detta har gått hand i
hand med att det har kommit starkare krav mot folkhögskolan att bedriva systematiskt
kvalitetsarbete.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

Vuxenutbildningen har med ny ledning påbörjat arbetet med systematisk genomgång av
verksamheten för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa
likvärdigheten.

Organisationsförändringar och byte av skolledare
Förvaltningen är i ett skede där många skolledare är nya på sina poster, antingen i sitt område
eller i sin roll. Detta påverkar kvalitetsarbetet på det sättet att det som ny är svårare att se
mönster över tid. En positiv effekt är att det kan vara lättare för en ny ledare som kommer in
med ett nytt perspektiv att uppfatta kulturer och strukturer som motverkar respektive gynnar
skolutveckling. Flera skolledare har uttryckt att byte av område har gett ny energi, samtidigt
5

Analysrapport 1 läsår 2016/2017
Föräldrarna har under läsåret 2016/2017 mottagit en fråga per månade på e-post istället för en samlad föräldraenkät en gång under
läsåret. Resultatet återkopplas snabbt till rektorerna varje månad.
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betonas att kontinuitet är en förutsättning för en framgångsrik skolutveckling. Det har
förekommit vakanser på skolledartjänster, det finns tecken på att det kan leda till vilsenhet
bland personalen. Ett exempel kommer från en nytillträdd skolledare som upplevde att
personalen väntade på sin ”räddande ängel”. Detta belyser att det är nödvändigt att ha en
organisationsstruktur med välkända och välfungerande rutiner och riktlinjer som är skapade
utifrån verksamhetens behov och som inte är personbundna.
Flera skolledare har sett behov av att omorganisera sina verksamheter för att bryta upp gamla
strukturer och kulturer som hindrar skolutvecklingen. En typ av organisationsförändring som har
genomförts i flera områden är införandet av personalrotation. Exempel på personalrotation finns
i flera förskolor där en av personalen alltid följer med en barngrupp upp i åldrarna. Detta
medför en trygghet för barnen och föräldrarna genom att barnen alltid har med en personal de
känner och som känner barnet. Rotationen motverkar även fastlåsta kulturer och arbetssätt i
arbetslaget.
Det framkommer i kvalitetsuppföljningssamtalen en ökande tendens till att skolledarna
organiserar för barnen och elevernas behov och lärande framför lärarnas önskemål och behov.
Ett exempel är Solbergaskolan där man planerar att lägga ett schema med långa och
sammanhängande arbetspass, där skolledarnas förhoppning är att det skall gynna det kollegiala
lärandet och på ett naturligt sätt bidra till att undervisningsformerna och de pedagogiska
verktygen varieras. Ett annat exempel finns på Wisbygymnasiet som har omorganiserat så att
lärarna arbetar på både yrkesprogram och högskoleförberedande program, vilket bidrar till att
öka likvärdigheten för eleverna och till att förena de två olika skolkulturer som har funnits på
tidigare Wisbygymnasiet norr och Wisbygymnasiet söder.

Kompetens och resurser

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

Svårigheter för vissa skolor att attrahera legitimerad personal inom vissa ämnen och
svårrekryterade yrkesgrupper inom till exempel elevhälsa uppmärksammades i analysrapport 1
och är fortfarande aktuellt. Avsaknad av rätt kompetens och resurser kan och upplevs av
skolledarna skapa oro, otrygghet och påverkar därmed lärarna negativt, vilket det är
närliggande att anta överförs till eleverna. Något som problematiserades av flera skolledare i
kvalitetsuppföljningssamtalen är att avsaknad av någon eller flera av kompetenserna i
elevhälsoteamet kan ha effekt på lärarnas engagemang och energi. Om läraren också måste ta
rollen som till exempel kurator eller specialpedagog finns mindre tid att planera och utveckla
undervisningen, vilket förmodas påverka deras förmåga att undervisa på ett sätt som väcker
elevernas intresse och nyfikenhet. Skolledarna lyfter även svårigheter med att ”få ihop”
fritidshemsverksamheten med skolan, så att samarbetet gynnar allas ansvar för skolans
uppdrag. Skolledarna upplever att detta har samband med avsaknad av behöriga
fritidspedagoger.
Oväntat stora personalrörelser har förekommit på några områden, vilket leder till försämring av
verksamhetens förutsättning att uppfylla sitt uppdrag. Stor personalomsättning i förskolan kan
till exempel leda till att föräldrar känner sig mindre trygga med att lämna sina barn i förskolan,
vilket har visats i resultatet av vårens föräldraenkät. Skolledare beskriver att stor del av deras
arbetstid används till rekrytering, tid som de hellre skulle vilja använda till sitt pedagogiska
ledarskap ute i verksamheten. Det har framförts önskemål från skolledare att skolhuvudmannen
i sådana lägen stärker stödet till berörd skolledare och tar ett utökat ansvar för att säkerställa
likvärdigheten. Skolhuvudmannens utökade ansvar kan till exempel vara omfördelning av
befintliga resurser och stöd vid rekrytering och kompetensförsörjning. I förvaltningens egna
kartläggning och nulägesanalys om ökande förutsättningar för ett gott pedagogiskt ledarskap,
framkommer att skolledarnas stöd i arbetet med HR och arbetsmiljö är ett viktigt
utvecklingsområde.
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I förvaltningen arbetas aktivt med att rekrytera lärare till Gotlands kommunala skolor. En positiv
tendens är att elevhälsan nu i högre grad har lyckats bemanna sin organisation med rätt
kompetens inför höstterminen. Långsiktigt kompetensförsörjningsarbete pågår genom
samarbete med Uppsala Universitet kring fler lärarutbildningar på Campus Gotland. Brist på
behörig personal är inte bara en utmaning på Gotland utan även i hela landet. En utmaning på
Gotland är att vi med många små förskole- och skolenheter är i behov av fler behöriga
medarbetare än om vi hade haft färre och större enheter.
4.2 Ansvar

Ansvarstagande på respektive nivå
I analysrapport 1 betonades vikten av att alla måste ta ansvar på sin nivå och för det
gemensamma uppdraget. Under vårens uppföljningssamtal märks ett ökat fokus från
skolledarna på det gemensamma ansvaret för Gotlands kommunala skolor och förskolor. I
uppföljningssamtalen lyftes bland annat behovet av att öka personalens samsyn kring skolans
gemsamma mål samt att göra målen mer konkreta och utvärderingsbara. En skolledare säger
att det finns behov av att förtydliga i diskussioner med personalen vad som är uppdraget ”varför är jag här?”. Samarbetet i linjerna har utvecklats och bland annat lett till uppföljning av
omfattande frånvaro, från förskola till årskurs 9.
Trots ett tydligt ökande ansvarstagande för alla barn och elever utmärker sig ansvar fortfarande
som ett utvecklingsområde. En tendens att skjuta ifrån sig ansvar genom att hävda att det är
någon annans problem eller specialistområde eller att det är utanför den egna kontrollen
föreligger fortfarande. Ett exempel på detta kommer från folkhögskolan som upplever ett ökat
tryck på att ta emot elever, som förväntas att "inte klara av gymnasiet", direkt från
grundskolan. I kvalitetsuppföljningssamtalen och i handlingsplanerna har det framkommit att
många initiativ tas på enheterna, som syftar till att utveckla pedagogernas förmåga att ta
ansvar för skolans uppdrag, genom att kunna bemöta och utforma utbildningen utifrån barnen
och elevernas förutsättningar. Exempel på att göra skolan mer tillgänglig för alla elever genom
att utveckla ett relationellt synsätt finns, skolledare nämner därutöver utvecklingsarbete kring
barnsyn och elevsyn, enheter deltar i Skolverkets insats Specialpedagogik för lärande och
Specialpedagogiska Skolmyndighetens distansutbildning om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132
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I kvalitetsuppföljningssamtalen har det framgått att där det finns ett tydligt ledarskap och en
fungerande stödlinje, såväl horisontell (arbetslag) som vertikal (elevhälsoteam), verkar lärarnas
möjlighet att ta sitt individuella ansvar för skolans uppdrag stärkas. Ett exempel på tydligt och
stödjande ledarskap är en skola där skolledarna har bokningsbara tider för lärarna.

Övergång och samverkan

Att ta ansvar för det gemensamma uppdraget medför ett sätta fokus på arbetet med övergång
och samverkan. Detta togs även upp i analysrapport 1 som ett återkommande tema i
kvalitetssamtalen med förskola och grundskola. I och med samtalets nya gruppkonstellation där
skolledare från grundskolan och gymnasieskolan har blandats, har övergångar igen kommit upp
som tema med fokus på övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Det har framkommit
under samtalen att det finns en osäkerhet och oro från grundskolans sida kring hur särskilt stöd
och/eller extra anpassningar utformas på gymnasiet för elever som har haft omfattande
stödinsatser i grundskolan, samt vilka krav och resurser som finns när det gäller detta. I
dagsläget finns det tydliga rutiner för övergång och samverkan kring elever som inte har
uppnått gymnasiebehörighet. Rutiner vid överlämning av elever som har lyckats uppnå
gymnasiebehörighet med hjälp av omfattande stödinsatser är däremot ett utvecklingsområde.
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Skolledare från folkhögskolan beskriver ett nära samarbete med gymnasiet och
gymnasiesärskolan.
När det gäller övergång från förskola till grundskola finns det tydliga rutiner i linjerna som
kontinuerligt följs upp. Från samtalen har kvalitets- och utvecklingsavdelningen dock uppfattat
att det i vissa fall kan finnas svårigheter i förskoleklass där barn kommer från många olika
förskolor. Där ser vi att det behövs en tydlig analys av den egna mottagande organisationen,
samt en översyn av samverkan med överlämnande förskolor. En arbetsmodell som används
med framgång är att under längre tid och/eller vid flera tillfällen låta femåringar besöka
mottagande förskoleklass samt att mottagande personal besöker femåringarna i förskolan.
Flera skolledare efterfrågar samverkan på skolledarnivå inom linjer och mellan linjer för att ge
likvärdig tillgång till rätt kompetens och att resurser skall användas där de bäst behövs.
På enhetsnivå utvecklas samverkan där det sker ett kollegialt lärande mellan olika stadier. I
utvecklingsarbeten som till exempel matematiklyftet och läslyftet ingår pedagogiska
diskussioner kring att utveckla ämnet och detta leder till ett kollegialt lärande. Även PRIO7
utvecklar samverkan genom pedagogiska diskussioner inom respektive enhet.

Delaktighet

Från elevenkäten har det framkommit att de äldre eleverna i mindre grad än de yngre upplever
att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Enligt Skolverkets forskningsöversikt Delaktighet för
lärande, är sambandet mellan delaktighet, inflytande, lärande och ytterst kunskapsresultat
centralt i skolan. Sambandet stöds även av John Hattie i Synligt lärande, där betonas att
intresset för lärandet stärks av att eleverna känner till, förstår och stöder målen. Detta ökar
engagemanget hos eleverna och gynnar delaktigheten. I elevenkäten kan det utläsas att
resultatet sjunker betydligt med ökande ålder för frågorna som gäller lärande och delaktighet8.
Skillnaden mellan årskurserna i resultat av frågan som gäller elevernas upplevelse av att få veta
hur det går för dem skolarbetet är inte lika påfallande, men har generellt ett något lågt resultat.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

Som professionell lärare finns det en utmaning att avgöra vilka möjligheter och gränser det
finns för elevernas inflytande och delaktighet i planering och genomförandet av undervisningen
(Skolverket 2015:22). Delaktighet handlar inte bara om att vara med att bestämma, men även
att få information och att förstå vad som skall hända och vad som förväntas av en.
Under samtalen lyfts många goda exempel på ett välfungerande delaktighetsarbete som pågår
på skolorna via barnråd, elevråd och föräldraråd. Skolledares engagemang påverkar detta
arbete i positiv riktning. En kvalitetshöjning av barn- och elevråd, särskilt i de yngre åldrarna,
märks då skolledaren stödjer med riktade frågeställningar som rör exempelvis frågor från
likabehandlingsplanen. I kvalitetssamtalen framkommer det att elevråden annars till större del
kan bestå av ”önskelistor” (skolmat, lekredskap m.m.). Ett annat exempel kvalitetshöjning är
förskolor där barnråd kompletteras med barnintervjuer.

4.3 Likvärdig och tillgänglig utbildning

Likvärdighet nämndes i analysrapport 1 som ett återkommande begrepp i höstens
kvalitetssamtal, då med fokus på bristande likvärdighet genom olika tillgång på legitimerad
lärare och andra svårrekryterade yrkesgrupper. Som har nämnts under rubriken Kompetens och
resurser är detta fortfarande en utmaning för våra kommunala utbildningsverksamheter. I
7

SKL:s satsning PRIO – Prioritering, resultat, initiativ, organisation
Frågorna ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mer”, Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” och ”Jag vet
var jag skall kunna för att nå kunskapskraven”
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vårens kvalitetssamtal lyfts även likvärdighet i utbildningen med fokus på det kompensatoriska
uppdraget.

Det kompensatoriska uppdraget

Flera skolledare har i kvalitetsuppföljningssamtalen beskrivit hur de lyfter in arbetet för en
likvärdig och tillgänglig utbildning i sitt systematiska kvalitetsarbete. I skolledares analyser
framkommer att barn och elever har olika förutsättningar i mötet med skolverksamheten. För
att kompensera detta driver skolledarna utvecklingsarbete i sina verksamheter kring
förhållningssätt och pedagogiska strategier. En skolledare uttrycker att ”många elever saknar
skolkod och att dessa barn behöver kompenseras”. Utifrån denna iakttagelse har skolledaren
organiserat kompetensutveckling där det ingår föreläsningar, aktuell litteratur och kollegialt
lärande om hur lärarna skall kunna bemöta barn och elevers olikheter och olika förutsättningar.
Ett annat exempel kommer från förskolan, där skolledarens analys är att barnen inte har fått
tillräcklig språklig träning innan de kommer till förskolan. Skolledaren har då organiserat en
särskild språkutvecklingsgrupp för att främja barnens möjlighet till likvärdig utbildning.
Ytterligare ett exempel är en skolledare som ser behov av att utveckla det likvärdiga
arbetssättet, då det finns många barn som inte möts utifrån sina särskilda behov. Under
uppföljningssamtalen har diskussioner förts kring att likvärdighet betyder att barn/elever skall
ha lika möjligheter och att detta innebär att organisering och undervisning av alla barn och
elever inte ska göras likadant. Skolledare beskriver att de har tagit del av och börjat använda
Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, en satsning
som beräknas pågå under 2017 och 2018. Därmed ökar likvärdigheten för barn och elever
oavsett deras funktionsnivå och förutsättningar.
Flera skolledare har beskrivit att arbetet med jämställd skola9 har gett effekt. En skolledare har
uttryckt att arbetet har gett ”ett annat tänk”, ökad reflektion och medvetenhet bland
personalen. Detta styrks av genuspedagogens uppföljning och utvärdering av arbetet med
jämställd skola, där det bland annat framkommer att förskolor och skolor som har deltagit
upplever sig ha nått framgång i sitt jämställdhetsarbete och att arbetet har utvecklat och
berikat verksamheten.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132
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Elevhälsoarbetet

Det finns olikheter mellan skolor och skolformer i förutsättningar och struktur för
elevhälsoarbetet. I kvalitetsuppföljningssamtalen betonar flera skolledare betydelsen av att ha
ett stöd av samtliga kompetenser inom elevhälsan för att kunna öka likvärdigheten och att
förebygga kränkningar och diskriminering. Exempel har framkommit som tyder på att
likvärdigheten för eleverna ökar där det finns ett välfungerande elevhälsoteam som arbetar med
systematik och struktur. Framgångsfaktorer för elevhälsoarbetet som har lyfts av skolledare i
kvalitetsuppföljningssamtalen är snabba insatser och täta uppföljningar, i nära samarbete
mellan elevhälsoteam och pedagoger. Ett exempel från en skola är att lärarna kan boka tid hos
elevhälsoteamet. Några skolledare beskriver att då det finns många elever som är i behov av
extra anpassningar och särskilt stöd går stor del av elevhälsoteamets arbete åt till akuta
insatser. Diskussioner har förts under flera av uppföljningssamtalen om hur elevhälsans arbete i
större grad kan riktas mot det förbyggande arbetet och flera skolledare har uttryckt ett
önskemål om att utveckla elevhälsoarbetet i denna riktning. Ett särskilt betonat område inom
elevhälsan är att arbeta förebyggande kring att motverka psykisk ohälsa och att främja närvaro.

Närvaro och frånvaro

I kvalitetssamtalen har det framkommit att några linjer har genomfört analysarbete med fokus
på frånvaro. De har arbetat med ”case” där de granskat elever med hög frånvaro bakåt i tiden
för att hitta tidiga varningssignaler. I detta arbete tycker de sig ha hittat ett samband mellan
9
Som en led i arbetet för jämställdhet i skolan har utmärkelsen Jämställd skola arbetats fram som ett bevis på skolornas viktiga arbete
med jämställdhets- och värdegrundsfrågor.
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både mycket långa dagar i förskolan, liten tid eller ojämn tid i förskolan och hög frånvaro i
grundskolan.
En skolledare i grundskolan arbetar med tydliga rutiner och förutsägbarhet för eleverna som har
svårt att komma till skolan och ser att det är en framgångsfaktor för att främja närvaro.
Gymnasiets skolledare beskrev i kvalitetsuppföljningssamtalen sitt arbete med att främja
närvaro i en klass med hög frånvaro, där de gick bort från det digitala systemet och bestämde
att föräldrarna måste ringa om eleven är frånvarande. Den period detta hade pågått hade det
haft effekten att frånvaron minskade betydligt. Även folkhögskolan jobbar aktivt och
uppsökande för att främja deltagarnas närvaro, ett exempel är att man ringer hem och väcker
vissa deltagare. Här har hela skolans personal deltagit i en föreläsning där bland annat
deltagarens upplevelse av att bli sedd lyfts som en framgångsfaktor. Behovet av att förstärka
det förebyggande arbetet för att främja närvaro lyfts även i Skolverkets rapport Frånvaro och
närvaro i gymnasieskolan – en nationell kartläggning:

”Frånvaro kan leda till att elever hoppar av gymnasieskolan. De riskerar därmed att hamna
utanför både arbetsmarknaden och högre studier. Det är därför viktigt att följa upp elevers
frånvaro och att huvudmäns och skolors arbete med att minska frånvaron och främja närvaro
fungerar.”
(Skolverket 2014)

Att ha tydliga rutiner för närvaroarbetet, som är välförankrade hos lärare och elevhälsans
personal, nämns som en framgångsfaktor i SKL:s Vänd frånvaro till närvaro. För Gotlands
kommunala skolor finns från huvudmannen rutiner för att främja närvaroarbetet och det har
tillsatts en arbetsgrupp, närvarogruppen, med ansvar att revidera rutinerna. Statens offentliga
utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera kommer att ligga till grund för
revideringen. De nya rutinerna planeras vara klara inför skolstart höstterminen 2017 och skall
då implementeras med stöd av elevhälsoteamen. För att säkerställa att de nya rutinerna
fungerar kommer arbetsgruppen att göra uppföljningar av rutinerna under läsåret 2017/2018.
4.4 Värdegrund

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

Likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling
Det finns inte längre ett lagstadgat krav på att ha en likabehandlingsplan, men lagkraven har
skärpts för skolverksamhet att arbeta aktivt och förebyggande, inte bara mot kränkande
behandling utan också mot diskriminering. Detta arbete ska dokumenteras. I
kvalitetsuppföljningssamtalen framkommer att flera rektorer fortfarande och med framgång
använder likabehandlingsplanen som ett verktyg i arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ser att man har hittat välfungerande
strukturer och rutiner. Trygghetsvandringar genomförs på flera skolor, där lärare och elever
tillsammans identifierar otrygga platser på skolan. Det finns också exempel på skolledare som
sammanställer anmälan om kränkande behandling som underlag för analys av åtgärder.
Enligt skollagen ska kränkningar anmälas till skolhuvudmannen. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har rutiner för hur skolledare skyndsamt anmäler detta till
skolhuvudman. På respektive enhet finns rutiner för hur skolledarna utreder och följer upp
kränkningar enda tills dessa upphör. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har rutiner och
ansvarar därutöver för att ta emot och följa upp synpunkter och klagomål,
skolinspektionsärenden och ärenden från barn- och elevombudsmannen. Detta redovisas till
respektive nämnd två gånger per år. Under hösten 2016 genomfördes en riktad
utbildningsinsats mot samtliga skolledare med syfte att öka medvetenhet och kunskap kring hur
det förebyggande och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling blir framgångsrikt, samt
hur man som skolledare i ett tidigt skede möter och förebygger anmälningar till
Skolinspektionen. En positiv effekt av denna utbildningsinsats märks genom att antalet
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anmälningar om kränkande behandling till skolhuvudman har ökat samtidigt som anmälningar
till Skolinspektionen/barn- och elevombudsmannen har minskat. Detta är ett tecken på att det
förebyggande och åtgärdande arbetet mot kränkningar och diskriminering har blivit effektivare
på förskole- och skolnivå.
Flera skolledare beskriver att deras arbete med att ta emot nyanlända har utmanat och
utvecklat skolans värdegrundsarbete. En rektor uttrycker att normer och värderingar har blivit
aktuella i skarpt läge. Likabehandlingsplanerna lyfts av flera skolledare som en viktig del av det
systematiska kvalitetsarbetet och flera berättar att de genomför kompletterande elevenkäter för
att följa upp likabehandlingsplanen. I dessa enkäter kan man få syn på utvecklingsområden. Ett
tydligt exempel är yngre barn som känner otrygghet när de har lektioner på andra skolor.
I flera samtal lyfts nätmobbning och problematik kring sociala medier. Såväl kränkningar som
utestängning försiggår mer och mer via sociala medier. Skolledarna upplever att detta nu
förekommer längre ner i åldrarna och särskilt bland tjejer på mellanstadiet. Mycket av detta
sker under helgerna och eleverna tar med sig helgens händelser till skolan där det påverkar
deras skolvardag. Skolledarna beskriver att problemen med nätmobbning och sociala medier
har hanterats på olika sätt, till exempel genom att ha externa föreläsare för barn och föräldrar
och att ha en grupp äldre elever som samtalar med de yngre eleverna. Där sådana insatser har
genomförts upplever skolledarna att detta har haft en positiv påverkan. I Friends nätrapport
2017 ges rekommendationer till skolan om att integrera nätet i det ordinarie
värdegrundsarbetet. Enligt rapporten borde skolan kartlägga elevernas trygghet och trivsel på
nätet, involvera eleverna, samverka med vårdnadshavare och ”se till att hela personalgruppen
tar ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet i skolan och på nätet” (Friends 2017:22).

Trygghet och goda relationer

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

I elevenkäten som genomfördes höstterminen 2016 är frågan om att känna sig trygg i skolan
en av frågorna som har fått högst resultat i jämförelse med övriga frågor. Gotlands kommunala
skolor har även ett högt resultat i jämförelse med genomsnittet för Sveriges kommuner och
jämförbara kommuner. Detta tyder på att eleverna i Gotlands kommunala skolor överlag känner
sig trygga i skolan och det kan förmodas att lärarna överlag är duktiga på relationer och
värdegrundsarbete. Det finns dock relativt stora skillnader i resultatet på trygghetsfrågan
mellan årskurs och mellan skolor.
Flera exempel har framkommit i kvalitetsuppföljningssamtalen av vad som kan främja barn och
elevers känsla av trygghet. En skolledare från förskolan lyfter att mindre barngrupper verkar ge
ökat trygghet, lugn och självständigare barn. Från grundskolan är en skolledares analys att det
höga resultatet på trygghet i en särskild klass har samband med att klassläraren är skicklig på
att skapa goda relationer. Att goda relationer skapar trygghet har stöd i forskning, samt att
upplevelse av trygghet har effekt på elevers studieresultat (Hattie, 2014:153, 332). Att eleverna
känner sig trygga är därmed inte bara ett mål i sig utan även ett medel för att nå de nationella
målen med utbildningen.
Att kopplingar finns ”mellan elevers delaktighet och relationer, lärande, reella förändringar samt
motivation och ansvar” framkommer även i Skolverkets Delaktighet för lärande. Hattie pekar
också i sin metaanalys på att det som påverkar motivationen hos elever är lärare som bygger
relationer och hjälper dem att skaffa bättre strategier och processer för att lära sig ämnet
(Hattie 2014:153).
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5. Slutsatser
Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska utgå från
verksamhetsplanen och behöver synkroniseras med delårsredovisning och årsredovisning.
Behov finns även av att synkronisera de många olika planer som ingår i det systematiska
kvalitetsarbetet, som till exempel arbetsplan, handlingsplan, likabehandlingsplan, språkplan med
mera. På enhetsnivå har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats i positiv riktning, men
behöver fortfarande förstärkas genom att i ännu högre grad involvera medarbetare, barn och
elever i analysarbetet. Verksamhetsplanens punkt 9 Uppföljning behöver därmed revideras och
en tydlig tidplan för arbetet ska presenteras.
Tydlig styrning och ledning på alla nivåer, samt hållbart ledarskap, är båda strategier i
verksamhetsplanen för 2017. Att det finns en välfungerande ledning är en förutsättning för
utveckling av verksamheten. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har i vårens
kvalitetsuppföljningssamtal sett en utveckling av skolledarnas ledarskap och förmåga till
systematiskt kvalitetsarbete jämfört med tidigare års samtal. En slutsats är att
skolhuvudmannen behöver fortsätta säkerställa kontinuitet i ledarskapet, men samtidigt
uppmuntra till byte av ansvarsområde för att bidra till förnyelse och nya perspektiv i
skolutvecklingsarbetet.
Mot bakgrund av forskning och resultatet av elevenkät i grundskola och gymnasieskola är det
närliggande att anta att elevernas upplevelse av delaktighet påverkar deras nyfikenhet och lust
att lära. Att öka elevernas delaktighet är ett utvecklingsområde för Gotlands kommunala skolor.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

Med tanke på att det finns relativt stora skillnader i resultat på trygghetsfrågan mellan årskurs
och mellan skolor behöver skolhuvudmannen, för att säkerställa likvärdigheten, även fokusera
på insatser som ytterligare utvecklar lärarnas förmåga att skapa goda relationer till sina elever.
Både forskning och skolledares erfarenhet pekar på att lärarnas förmåga och förutsättningar att
skapa goda relationer är den enskilt viktigaste faktorn för elever och deltagares trygghet och
lärande. Nära samband med detta har känslan av att bli sedd och bekräftad, vilket är av
avgörande betydelse för om eleven/deltagaren går till skolan eller stannar hemma. Lärare och
vuxnas relationer till barn, elever och deltagare är därmed viktiga i arbetet för att främja
närvaro.
Skolledarna beskriver välfungerande strukturer och rutiner för arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling. Alla skolledare använder med framgång likabehandlingsplan och plan
mot kränkande behandling som ett verktyg i detta arbete. Då det inte längre finns ett
lagstadgat krav på likabehandlingsplan behöver såväl skolhuvudman som skolledare besluta hur
systematiken i värdegrundsarbetet skall dokumenteras och säkerställas framöver.
Trots ett välstrukturerad förbyggande och åtgärdande arbete ökar problematiken kring
kränkningar på nätet. Ökat fokus på att förebygga och åtgärda kränkningar på nätet är
nödvändigt. Skolorna behöver kartlägga elevernas trygghet och trivsel på nätet, involvera
eleverna, samverka med vårdnadshavare och ”se till att hela personalgruppen tar ett
gemensamt ansvar för elevernas trygghet i skolan och på nätet” (Friends 2017:22).
Huvudmannen behöver skyndsamt ta ett samlat och tydligt grepp om hur det förebyggande och
åtgärdande arbetet kring kränkningar på nätet skall ske.
Utifrån rapportens slutsatser är de prioriterade utvecklingsområdena i verksamhetsplanen för
2017 fortsatt aktuella och verksamhetsplanen är väl förankrad i de utvecklingsbehov
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förvaltningen står inför. Till revideringen av verksamhetsplanen inför 2018 bör arbetet med
delaktighet och relationer särskilt betonas i de prioriterade utvecklingsområdena likvärdig och
tillgänglig utbildning och allas ansvar för skolans uppdrag.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2017-06-01

För att verksamhetsplanen skall vara ett levande dokument är det viktigt att säkerställa att
styrkedjan hela vägen från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt fungerar.
Verksamhetsplanen skall vara väl förankrad i alla led, vilket kräver att arbetsplaner och
handlingsplaner tas fram i processform och följs upp i dialog med medarbetare på respektive
nivå i organisationen.
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Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Kallelse till uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet
Välkomna till uppföljning av och gemensamt lärande kring era
förskolors/skolors systematiska kvalitetsarbete med frågor som rör värdegrund,
trivsel och tillgängliga lärmiljöer.
Syftet med samtalen är att delge varandra analys och reflektion kring de resultat
ni har fått ta del av via enkätsammanställningar, samt att delge varandra ert
arbete med värdegrundsfrågor och er analys av detta.
Utgångspunkt för samtalen är verksamhetsplanens prioriterade
utvecklingsområden;
4.1 Likvärdig och tillgänglig utbildning
4.3 Allas ansvar för skolans uppdrag
och skollagen 2010:800
Syftet med utbildningen inom skolväsendet

1 kap 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare.

När alla samtal är genomförda sammanställs och analyseras dessa av kvalitetsoch utvecklingsavdelningen i en rapport som redovisas för BUN och GVN vid
juni sammanträdena.

Besöksadress Visborgsallén 19
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Plusgiro 18 97 50-3
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Utifrån respektive grupps sammansättning och uppdrag gör vi ett
urval av nedanstående frågeställningar.

1

Berätta om ”nuläget” i dina verksamheter.
- Vilka mönster ser du? T ex utveckling över tid, skillnader pojkar flickor,
skillnader årskurser?
- På vilket sätt och med hjälp av vilka underlag inhämtar du information
till ditt analysarbete?

2
Ur elevenkäternas resultat har vi valt nedanstående svar att reflektera
över under vårt samtal.

Medel
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,6

3,3

Åk 3

3,6

3,3

3,5
3

Åk 5

3,5
2,8

Åk 8

GY åk 2

Kommunala skolor
Jag vet vad jag skall kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena
Min lärare förväntar att jag når kunskapskraven i alla ämnen

Andel positiva svar
100,0%

84,0%

94%

87,3%

95%

92%
79,7%

80,0%

92%
69,5%

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Åk 3

Åk 5

Åk 8

GY åk 2

Kommunala skolor
Jag vet vad jag skall kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena
Min lärare förväntar att jag når kunskapskraven i alla ämnen
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3.
I resultaten av förskolans föräldraenkät kan man reflektera över hur barns
trygghet och trivsel påverkas av stor personalomsättning/vikarier.
-

Hur säkerställer du/ni barnens trygghet och trivsel inför framtida
skolgång?

4
Kompletterande frågeområden som rör tillgängliga lärmiljöer och trivsel
-

Planering och genomförande av undervisningen
Inflytande och delaktighet
Närvaro
Kränkande behandling

Vi ser fram emot att träffa er och ta del av det systematiska kvalitetsarbete
som bedrivs vid alla våra verksamheter inom Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar inför samtalen.

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Karin Sandberg Täpp
kvalitetsutvecklare

Charlotta Möller
kvalitetsutvecklare

Christina Højland Nielsen
kvalitetscontroller

Elisabeth Jonsson Höök
avdelningschef

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/101
29 maj 2017

Elisabeth Jonsson Höök
Chef för kvalitet och utvecklingsavdelningen
Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Skolkommissionens slutbetänkande, Samling för skolan
Förslag till beslut

•

Att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Bakgrund

2015 års Skolkommission uppdrag var att lämna förslag som syftar till:




Höjda kunskapsresultat
Förbättrad kvalitet i undervisningen och
En ökad likvärdighet i skolan

Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan finns nu på remiss hos olika
myndigheter och kommuner i Sverige. Gotland tillhör inte de utvalda
remissinstanserna, men möjlighet att lämna yttrande finns även för ej utvalda
kommuner.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott önskar lyfta fram fem
prioriterade områden som gynnar skolutveckling på Gotland inom nämndens
ansvarsområde.
Arbetsutskottet önskar även att förvaltningen belyser Gotlandsperspektivet avseende
gymnasieskolans utredning om finansiering, dimensionering och lokalisering.
Skolkommissionens uppdrag som kortfattat beskrivs i punktsatserna ovan har sin
bakgrund i de brister som identifierats i svenskt skolsystem, som återfinns på
systemnivå. Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan har tre
huvudstrategier med fokus på följande förbättringsområden: professionell styrka,
statligt stöd och tydlig styrning samt skolhuvudmän med kapacitet.
För att uppnå huvudstrategierna inriktas arbetet på sex olika systemstärkande
insatsområden: kompetensförsörjning, stärkt huvudmannaskap, aktivt skolval och
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Tjänsteskrivelse
GVN 2017/101

minskad skolsegregation, god miljö för lärande och utveckling, kärnuppgifterna
undervisning och skolledning samt ökad nationell resursstyrning.

Beslutsunderlag

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Slutbetänkande av
2015 års skolkommission. SOU 2017:35
http://www.sou.gov.se/skolkommissionen/aktuellt/
Bilaga – yttrande över betänkandet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Utbildningsdepartementet
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E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Ärende GVN 2017/101
29 maj 2017

Utbildningsdepartementet
U2017/1967/S
SOU 2017:35
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över betänkandet Samling för skolan – Nationell
strategi för kunskap och likvärdighet. SOU 2017:35
Region Gotland är inte en utvald remissinstans för detta betänkande, men har
valt att lämna ett yttrande. För yttrandet ansvarar Gymnasie- och
utbildningsnämnden.
Yttrande

Inom Region Gotland pågår ett stort utvecklingsarbete inom gymnasieskolan
och många av de förslag som presenteras i utredningen ligger väl i linje med
det arbete som pågår. Gymnasie- och utbildningsnämnden anser att
betänkandets förslag är väl genomtänkta och ställer sig bakom förslagen i
utredningen och vill särskilt framhålla fem delar som har bäring på gymnasiets
prioriterade utvecklingsområden.
Inom de systemstärkande insatserna identifierar vi flertal utvecklingsområden
som är särskilt viktiga att fokusera på och där utvecklingsarbete har initierats
och/eller planerats för.
1. Stärkt huvudmannaskap där styrkedja och systematiskt kvalitetsarbete
synliggörs.
2. Kollegialt lärande i form av samarbete och erfarenhetsutbyte.
3. Organisera lärmiljöer så att de stödjer nyanländas kunskapsutveckling.
4. Kompetensutveckling som stöds av praktiknära forskning och bygger
på kollegialt lärande för att gynna kvalitet och måluppfyllelse i skolan.
5. Trygghet och studiero
Med anledning av kommissionens förslag att tillsätta en utredning för att ta
fram en ny regionalt baserad modell för finansiering och styrning av
gymnasieskolan med utgångspunkt från ett starkare nationellt ansvar, vill vi
från vår region poängtera följande:
Gotland är en ö och utgör dessutom eget län och egen region. Från gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och dess förvaltning ställer vi oss i sak positiva
till samverkan med andra beträffande gymnasieutbud, men vi konstaterar
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samtidigt att det dessvärre är svårt att hitta en eller flera parter att samverka
med. Samverkan bygger på ömsesidighet, ett givande och tagande, vilket är
svårt att få till stånd med anledning Gotlands geografiska läge.
Med vänlig hälsning

Saga Carlgren
Ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Lena Nordström
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion ”Ekonomisk stödverksamhet”
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande.
Nämnden föreslår att motionen avslås och inger förvaltningens tjänsteskrivelse som
eget yttrande

Bakgrund

Mats Hedström (M) och Margareta Benneck (M) har i en motion till Regionstyrelsen
yrkat: - att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan UAF och socialförvaltningen kan
förenklas och effektiviseras.
Motionärerna framför även att det är angeläget att det finns en helhetssyn på
handläggningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. Uppfattning är
att hela eller delar av enheten för försörjningsstöd bör ingå i utbildning- och
arbetslivsförvaltningens verksamhet.
Regionstyrelsen/ regionstyrelseförvaltningen har remitterat förslaget till utbildningoch arbetslivsförvaltningen.
Ärendebeskrivning/svar

Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att arbetet med
arbetsmarknadspolitiska insatser på individnivå är av största betydelse för att fler
personer snabbt ska komma i egenförsörjning.
För att lyckas i arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser är det viktigt med ett
samarbete över förvaltningsgränser och det är nödvändigt att samverka med andra
parter. Redan idag pågår, vila olika forum, ett nära samarbete med såväl
socialförvaltningen som med arbetsförmedlingen. Detta arbetet kommer utvecklas
ytterligare, bland annat genom förnyad DUA (Delegationen för unga & nyanlända till
arbete) överenskommelse.
Uppdraget till arbetsmarknadsenheten, liksom övriga delar av de delar som ingår i
avdelningen för gymnasieskola och vuxenutbildning, kommer att anpassas i takt med
att samverkan med övriga aktörer utvecklas. Idag är enhetens uppdrag i linje med det
beslut som togs av regionstyrelsen den 30 maj 2013 där gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ges ansvaret för en arbetsmarknadsfunktion som ska
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organisera de praktikplatser samt övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
regionstyrelsen i överenskommelse med arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla.
Således pågår redan idag ett arbete liknande det som framförs i motionen. Mot den
bakgrunden anser förvaltningen att motionärernas yrkande ej är aktuellt och därför
bör avslås.
Enligt socialtjänstlagen så ansvarar socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd i form
av försörjningsstöd, om detta ansvar ska överföras till en annan förvaltning så
behöver detta utredas i särskild ordning.

Beslutsunderlag

Motion, daterad 2016-12-19 beträffande ekonomisk stödverksamhet från nya
moderaterna.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Visby 2016-12-19

MOTION
Till:

Regionstyrelsen

Betreffande:

Ekonomisk stödverksamhet

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd har Socialförvaltningen (SOF) ansvar
för enligt socialtjänstlagen. Målet är att försörjningsstödet skall vara temporärt och att
den sökande skall bli självförsörjande så fort som möjligt.
Arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser har tidigare skett genom samarbete
mellan SOF och Arbetsförmedlingen.
Numera har inom Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF)
ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder att på individnivå planera
och kartlägga hur individen snabbast kan få ett arbete, sysselsättning eller
utbildning..
Vi anser det angeläget att man har en helhetssyn på handläggningen av dessa
ärenden.
Vår uppfattning är att hela eller delar av enheten för försörjningsstöd bör ingå i
UAF:s verksamhet.
Därför yrkar vi:

•

att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan de två förvaltningarna
kan förenklas och effektiviseras.

Mats Hedström (M)

Margareta Benneck (M)

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2016/180
2 juni 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Komplettering av nämndens delegation.
Förslag till beslut

•

Komplettering görs i nämndens delegationsordning, avsnittet F. Kommunal
vuxenutbildning med:


F1 får därmed nedanstående lydelse:
o Hantera inkomna klagomål samt besluta om nödvändiga åtgärder om
det genom klagomålet framkommer att det finns brister i
verksamheten.
o Delegaten är FC/UD med rätt att vidaredelegera



F2 får därmed nedanstående lydelse:
o Prövning av rektorsbeslut om avstängning av elev i de frivilliga
skolformerna
o Delegaten är AC



F3 får därmed nedanstående lydelse
o Avstängning av elev från utbildning med praktiska inslag
o Delegaten är AC



F4 får därmed nedanstående lydelse
o Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden.
o Delegaten är FC/UD med rätt att vidaredelegera

Bakgrund

Kommunal vuxenutbildning är en av skolformerna som omfattas av skolväsendet
och är skyldig att agera enlig skollagen. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen
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genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i
andra författningar.
Förvaltningen önskar att delegationsordningen kompletteras på så sätt att nämnden
delegerar enligt nedanstående förslag:
Ärendenummer
F.1

F.2

F.3
F.4

Ärendebeskrivning
Hantera inkomna
klagomål samt besluta
om nödvändiga åtgärder
om det
genom klagomålet
framkommer att det
finns brister i
verksamheten.
Prövning av rektorsbeslut
om avstängning av elev i
de frivilliga
skolformerna
Avstängning av elev från
utbildning med praktiska
inslag
Utreda omständigheter
kring
uppgivna kränkningar och
i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen
kan krävas för att
förhindra kränkande
behandling i framtiden.

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

SL 4:7

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

SL 5 §17 -

AC

Del

SL 5 §19

AC

Del

SL 6:6-10

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Kompetenscentrum
Docpoint
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/83
8 juni 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yrkesprogrammens programråd
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Bakgrund

Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett
eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Väl
fungerande lokala programråd kan vara en avgörande förutsättning för att
yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kunna fungera och utvecklas.
De lokala programråden kan bidra till en organiserad och nära samverkan mellan
skola och arbetsliv. I de lokala programrådens arbete kan även elevernas synpunkter
hämtas in
Rektor Peter Lerman har tillsammans med sina biträdande rektorer sammanställt
deras arbete med programråden på Wisbygymnasiet. Med i sammanställningen finns
det även med exempel på värdegrundsarbete, se bilaga 1.
Beslutsunderlag

- Bilaga 1. Programråd på Wisbygymnasiet med exempel från skolans programvisa
värdegrundsarbete
- Skolverket.se
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Programråd på Wisbygymnasiet med exempel
från skolans programvisa värdegrundsarbete
2017-06-01

Fordonsprogrammet, inriktning transport
Fordonsprogrammet, inriktning transports programråd med bland annat åkeriföreningen som
central aktör möts en gång per termin. Efter nedläggningsbeslutet arbetar man för att hitta
alternativa sätt för Gotland att utbilda lastbilschaufförer.
Värdegrundsfrågor behandlas som en naturlig del i undervisning. Många inriktningkurser innehåller
moment som tar upp värdegrundsfrågor såsom människosmuggling, konflikthantering,
kundmottagning osv.

Fordonsprogrammet, inriktning personbil
På fordonsprogrammet, inriktning personbil har lärarna regelbundna träffar med handledarna på
de olika företag som ett led i APL utvärderingar. Det samarbetet fungerar mycket bra. Lärarna har
även återkommande branschträffar. Skolan lånar ut lokal mot att få vara med på deras
fortbildningar av mekaniker. Arbetet i programråden kan stimuleras genom att utarbeta attraktiva
aktiviteter ex. föreläsare av intresse. Förstelärarna inom APL arbetar bland annat aktivt med att
forma en handledarutbildning vilket skulle kunna kombineras med ett programråd.

Sjöfartsprogrammet
Sjöfartsutbildningen har ett fungerande lokalt programråd. Programrådet träffas en gång varje läsår
och består av representanter från Destination Gotland AB, Rederi AB Gotland, Rederi AB
Grisslan, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Sjövärnskåren och
Trafikverket. Till kommande programråd skall även Försvarsmakten inbjudas. Programrådet
diskuterar och samordnar åtgärder för att öka antalet sökande till Sjöfartsutbildningen och för att
genomföra APL av hög kvalitet. Programrådet har tillsammans genomfört informations- och
rekryteringsdagar.
Olika aspekter av demokrati och mänskliga rättigheter finns som centralt innehåll i
Sjöfartsutbildningens ämnesplaner och i läroplanen. Undervisningen på Sjöfartsutbildningen ska
främja elevernas möjligheter att aktivt utöva sina rättigheter genom till exempel delaktighet och
reellt inflytande i skolan. Lärarna på Sjöfartsutbildningen eftersträvar ett öppet och tillitsfullt
klassrumsklimat vilket är en nyckel till ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Eleverna får träna och
utveckla sin demokratiska kompetens genom att till exempel öva sig i att argumentera, lyssna, visa
förståelse och empati, diskutera och debattera. Lärarna strävar efter att ge utrymme åt eleverna att
öva dessa kommunikativa förmågor i undervisningen.

VVS- och fastighetsprogrammet
Programrådet träffas tre gånger per läsår. Vid programrådet träffas VVS-lärarna, elevrepresentant,
representanter för facket och arbetsgivarna samt representanter från 4 till 6 företag. Man avhandlar
läget i skolan och branschen, APL-platser mm. Aktiviteten är god på ovan nämnda program;
Lärarna gör ett gott arbete och bidrar till att programrådet fungerar bra.
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Värdegrundsarbetet ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på:
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan könen, solidaritet mellan människor.

Hotell- och turismprogrammet
Programmet samarbetar med branschen på olika sätt. Genom att förlägga undervisning ute i
verksamheterna och inom det samarbete som sker inför APL får lärarna ett gott underlag för att
skolan ska kunna matcha utbildningen mot arbetsmarknadens krav. Lärarna arbetar systematiskt
för att handledarna på arbetsplatser ska genomgå skolverkets handledarutbildning.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Arbetet med att återkommande samarbeta med vissa restauranger gör att kontaktytor finns mellan
skola och arbetsmarknad. RL-lärarna använder sig av sina kontaktnät men även till exempel
gästföreläsare på programmet för att fånga upp de behov som finns. Programmet är aktiva mot
VISITA och deltar ofta med syfte i deras arrangemang för att kunna träffa branschfolk.

Barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet
Genom att erbjudas att delta i programråd tränas eleverna i demokratiska processer och de ges
möjlighet till inflytande över sin utbildning. Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och
omsorgsprogrammet genomför programråd under ett eller två tillfällen per år i olika konstellationer
och sammanhang. Närvarande vid dessa möten är oftast elever, yrkeslärare, lärare i
gymnasiegemensamma ämnen, studie- och yrkesvägledare, programsamordnare, biträdande rektor
samt chefer från olika yrkeskategorier till exempel förskolechef och chef från vårdinrättningar. Vid
dessa möten tas bland annat följande upp:
 Inriktningar och yrkesutgångar
 Arbetsplatsförlagt lärande, APL
 Sekretess och svårigheten med APL-anskaffnin
 Samarbeten med bland annat förskolor, skolor, sjukvård och socialtjänst
Värdegrundsarbetet består i att bland annat arbeta med genus- och normkritik samt olika etiska
förhållningssätt och dilemman.

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning hus
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning hus har ett väl fungerande programråd.
Programrådet träffas en gång per termin och har ett flertal större företag representerade.
Elevrepresentanter från utbildningen deltar också vid programråden. Engagemanget är högt kring
såväl den skolförlagda utbildningen som det arbetsplatsförlagda lärandet. Lärarna gör ett gott arbete
och bidrar till att programrådets utveckling. Värdegrundsarbetet är prioriterat och är väl synligt.
Nyligen genomfördes ett omfattande toleransprojekt med studieresa till Polen för att bland annat
motverka främlingsfientlighet och skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald.

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning har fungerande programråd och
ett nära samarbete med BYN. Programråden träffas en gång varje termin. Då avhandlas skolan
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nuläge och framtid, information från branschen, samt aktuella frågor som t ex APL, kursplaner,
bedömning och betyg.

El-och energiprogrammet inriktning elteknik
El-och energiprogrammet inriktning elteknik har programråd 1-2 ggr per år. Medverkande är
representanter från ett antal el-företag, skolledare, yrkeslärare.
Ämnesansvarig kallar till mötet. Man informerar och diskuterar olika ämnen såsom APL,
arbetsmarknad, framtida rekryteringsbehov och aktuella värdesgrundsfrågor.

El- och energiprogrammet, inriktning Dator och kommunikation
Har inte som många andra program någon bransch att luta sig mot, men har ett väl utbyggt
samarbete med stora aktörer ute på marknaden där stora delar utav utbildningen sker.
El- och energiprogrammet genomför bland annat utbildningar tillsammans med Wisby Strand och
BRS intron. Stort arbete har genomförts detta år för att förändra APL-verksamheten för att
anpassas mot såväl aktörerna som eleverna. Enligt studier från skolinspektionen är APL ett
nationellt problem för detta program. Nästa års projekt med nya former kan eventuellt vända den
trenden på Gotland. El och energiprogrammet har ett årligt möte med aktörerna där vi gemensamt
diskuterar utveckling av samarbetet.

Handelsprogrammet
Handelsprogrammet har sedan ett väl fungerande programråd bestående av ett antal butikschefer,
karaktärsämneslärare samt biträdande rektor. Rådet träffas 4 ggr per läsår för att bland annat
planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet, diskutera programmets långsiktiga
utveckling samt säkerställa rutiner för bedömning och arbetsmiljön på APL-platserna. Dessutom
erbjuder skolan den av Skolverket framtagna handledarutbildningen. Värdegrundsfrågor ingår
naturligt på programmet, t ex bemötande, medinflytande, individers integritet och lika värde.

Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet har fungerande programråd med möten en gång/termin. Det är Gotland
Grönt Centrum som är drivande i detta.

Introduktionsprogrammen
C3B har ju ett integrationsprojekt tillsammans med Hum åk 1. Det mynnar ut i en för intresserade
öppen språkfest i Hansahuset.
Ungdomsmottagningen är regelbundet på skolan och diskuterar attityder, sex och samlevnad, hur
det fungerar i Sverige, vem man får vara kär i m.m. Ungdomsmottagningen håller i det och en
hemspråkslärare tolkar till Dari. På skolan är ca 100 daritalande av 160 sprintelever.
På Wisbygymnasiet drivs ett tjejprojekt som handlar om att våga ta plats och sticka ut. Man
diskuterar hur det är att vara tjej i Sverige mm.
Teaterövningar med nyanlända. En skådespelare/dramapedagog har tillsammans med lärarna
planerat en fortsättning på projektet i vår, då en klass med nyanlända kommer göra drama-övningar
med en svensk klass, som ett projekt för integration. Projektet består bl a av fem workshops.
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Slutord
Skolans värdegrund omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Det är dessa
värden som Wisbygymnasiet förmedlar och gestaltar. Vi försöker skapa helhetssyn med ett
gemensamt förhållningssätt i arbetet med demokrati och värdegrund. Syftet är att elevernas
kunskapsutveckling, värdegrundsarbetet och det medborgarfostrande uppdraget i första hand skall
integreras i den ordinarie undervisningen. De elever som lämnar skolan skall vara medvetna och
kompetenta samhällsmedlemmar som kan hantera den kunskap och den värdegrund som det
svenska samhället vilar på. Med respekt för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde
skall eleverna ha lärt sig att ta ansvar för samhällets utveckling och stabilitet.
Konkret vilar Wisbygymnasiets värdegrundsarbete på flera ben där likabehandlingsplanen,
jämställdhetsplanen, integrationsplanen och skolans handlingsplan utgör viktiga utgångspunkter.
Det utförs både riktade och generella insatser på skolan. Utöver kurs- och programvisa insatser
görs ett antal skolgemensamma aktiviteter. Några exempel. Från och med ht-17 genomförs
regelbundna etiska diskussioner med både personal och elever där bland annat attityder, normer
samt skapande och vårdande av goda relationer tas upp. Ett diskussionsmaterial som rör
normkritik, identitet, relationer och värdegrundsfrågor har tagits fram. Elevdemokratin tar sin
utgångspunkt i klassråden, arbetet med elevskyddsombuden och elevkåren. Regelbundet träffas
elevskyddsombuden och skolledningen för att diskutera skolans fysiska och psykosociala
arbetsmiljö. Man deltar också aktivt i implementeringen av likabehandlingsplanen. Elevkårens
styrelse träffar rektor för att framföra synpunkter på utbildningen, bidra till skolans
likabehandlings- och integrationsarbete samt delta vid rekrytering av skolpersonal.
Genuspedagoger arbetar med identitet, relationer och levnadsnormer utifrån olika former av
tematiska lektioner såsom bland annat heteronorm och etnonorm, bekräftelsebegäran och
maskulinitet. Varje läsår inleds med WG-dagen, Gotlands troligen största ungdomsevenemang där
samarbete, allas lika värde, identitet och jämställdhet utgör viktiga grundvalar.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/105
7 juni 2017

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Sammanställning av anmälningar om kränkande
behandling år 2017, halvårsrapport 2017:1
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Bakgrund

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.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i november 2016 att delegera till
sitt arbetsutskott att vara den instans som tar emot rapporter om anmälningar
rörande kränkande behandling. Samlad rapportering sker till nämnden terminsvis
med start vid junisammanträdet 2017.
Antal anmälningar

Årets första halvårsrapport, rapport 1, har tre anmälningar inkommit till huvudman
gällande perioden 1 januari 2017 till och med den 7 juni 2017.
De inkomna anmälningarna avser trakasserier gentemot elev i form av hånskratt,
blickar, grimaser och uteslutande ur gemenskap. En elev har blivit kränkt av sin lärare
och en blev diskriminerad av en personal vid sin APL. Skolledarna vid
gymnasieskolan har tagit kränkningarna på allvar och genomfört både utredning och
uppföljning av ärendena.
Då anmälan om kränkande behandling kan betraktas som känslig uppgift så är
rapporterna avidentifierade.
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Uppföljning och administration

Ansvaret för uppföljning finns hos avdelningen för kvalitet och utveckling som
svarar för uppföljningen i samråd med avdelningschefen för gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. Anmälningarna följs löpande upp i kontakten med berörd rektor.
Allvarligare anmälningar följs upp direkt med 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?
Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?
Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?

Bedömning

Det är första gången som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får en
delårsrapport gällande kränkande behandling. Inrapporterade ärenden kan efter
nämndens sammanträde avslutas.
Under första halvåret av 2017 har anmälan från Skolinspektionen eller Barn- och
elevombudsmannen inkommit till huvudmannen.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Malin Bergström
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Beslut från diskriminerings ombudsmannen (DO).Tillsyn avseende
utbildningsanordnares möjlighet att vägra en elev regelbundet
återkommande ledighet av religiösa skäl (GVN 2016/80)
Beslut för Guteskolan AB (GVN 2016/76)
Beslut om 4:e läsår. Kammarrätten i Stockholm (GVN 216/139)
Rf § 51 – Årsredovisning
Cirkulär 17:25 (GVN 2017/2:27)
RS § 91 - Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet. (GVN 2014/72)
Klagomål lärarlönelyft (GVN 2017/90)
Regeringens proposition om ett nytt rekryterande studiestöd (GVN 2017/2:13)
Naturprogrammet. Antal elever.
Boverket. Beslut om statsbidrag för upprustning av skollokaler (GVN 2016/259)
RS § 66. Kompletteringsbudget 2017.
Skolinspektionen. Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i
grundskolan.
Cirkulär 14:14
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