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Tjänsteskrivelse
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13 oktober 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2017. September
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Ekonomichefen har genomlyst periodens utfall och resultat för september månad
och gör bedömningen, att tidigare lämnad prognos kvarstår (delårsrapport 2). Att
månadsrapporten för september inte blir heltäckande med prognoser från
verksamheten har sin förklaring i det regionsstyrelsebeslut, att antalet
månadsrapporter med prognos från verksamheten endast kommer att bli tre stycken
under året och avser delår 1, maj och delår 2 samt årsbokslut
Tidigare lämnad prognos för delårsrapport 2

”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2017 är ett positivt
resultat på 12,2 miljoner kronor. Prognosen innefattar verksamheternas inlämnade
prognoser på 9,2 miljoner kronor. Förvaltningen gör även bedömningen att
ytterligare 3,0 miljoner kronor kan hämtas hem som ett resultat utifrån det överskott
som periodens resultat visar för alla verksamheter.
Gymnasieskolan prognostiserar ett samlat underskott på cirka 3,5 miljoner kronor,
underskottet är en kombination av en för stor organisation och för få antal elever på
några av gymnasieskolans utbildningar. Försörjningschefen redovisar en negativ
prognos på 1,5 miljoner kronor, avvikelsen beror på obudgeterade kostnader för
utflyttning ur lokaler på Wisbygymnasiet norr och inflyttning till gymnasieskolans
skolbyggnader på solrosenområdet däribland ”Sävehuset”. Avdelningschefen
redovisar en negativ prognos på 0,3 miljoner kronor.
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Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden är att
folkhögskolan redovisar ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor. Nämndbudgeten
redovisar en positiv prognos på 0,1 miljoner kronor och resursfördelningen
(ersättningar för elevvolymer) har en positiv prognos på 4,5 miljoner kronor. Den
interkommunala ersättningen och utbetalningarna till fristående gymnasieskola
redovisar tillsammans ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Integrationsenheten
redovisar en positiv prognos på 8 miljoner kronor och vuxenutbildningen har en
positiv prognos på 0,3 miljoner kronor.”
Resultatrapport per den 30 september 2017
Resultatrapport

Budget

1a. Intäkter

-64 586

-83 997

19 411

30 015

1b. Flödesbidrag, rörliga

-86 719

-90 506

3 787

5 511

2. Personalkostnader

128 658

143 410

-14 752

-22 850

47 859

49 291

-1 432

-1 000

100 758

87 086

13 672

5 995

86 644

90 799

-4 155

-5 511

212 614 196 083

16 531

12 160

3. Lokalkostnader
4. Övriga kostnader
4b. Flödesbidrag rörliga
Summa

Utfall

Resultat

Prognos

Exklusive kommunbidrag.

Resultatrapport per den 30 september 2016
Resultatrapport

Budget

Utfall

1a. Intäkter

-55 232

-66 226

Resultat
10 994

Bokslut
20 860

1b. Flödesbidrag, rörliga

-90 101

-90 866

765

395

2. Personalkostnader

129 745

132 889

-3 144

-5 972

3. Lokalkostnader

44 950

45 522

-572

-1 146

4. Övriga kostnader

89 498

84 070

5 428

-402

91 229

90 965

264

978

210 089 196 354

13 735

14 713

4b. Flödesbidrag rörliga
Summa
Exklusive kommunbidrag.

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-september
för åren 2017 och 2016. Nettokostnaden minskar för perioden med 271 000 kronor
den procentuella minskningen är 1,4 promille. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 13,7 miljoner kronor till 16,5 miljoner kronor, en ökning med
2,8 miljoner kronor. Samtidigt som statsbidragen ökar i form av etableringsersättning
och lärarlönelyft så ökar även kostnaderna.
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Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling, tkr
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Ovan diagram avser hela nettokostnaden beskriven per månad. Nettokostnaden har
minskat för perioden. Här saknas dock cirka 2,5 miljoner i statsbidrag rörande tredje
kvartalets återsökta statsbidrag för asyl. Att augusti och september månad för 2017
fluktuerar kraftigt har sin huvudsakliga förklaring i de periodiseringar som gjordes för
delårsrapport 2.
Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Prognos
volym

Budget Differens
volym
volym

Wisbygymnasiet, norra

63 280

68 159

-4 879

738

684

54

Wisbygymnasiet, södra

50 648

51 416

-768

755

745

113 928

119 575

-5 647

1 493

1 429

10
64

Summa
Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever samt intäkter från Migrationsverket

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan
kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa
Not 2-3

Budget,
tkr
Not2

Not3

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Prognos
volym

Budget Differens
volym
volym

25 541

23 450

2 091

199

218

9 088

10 387

-1 299

76

67

7 032

6 690

342

49

52

-3

-1 435

-888

-547

40 226

39 639

587

324

337

-13

1 766

51

-19
9

Inkluderar kompensation för underskott år 2013, Guteskolan 389 tkr och Donnergymnasiet 123 tkr

Totalt

154 154

159 214

-5 060

1 817

I jämförelse med redovisade elevvolymer för delårsrapport 2 är prognosen att
elevtalen totalt ökar från 49 elever till 51 elever. I den kommunala skolan i den egna
kommunen beräknas det bli 64 elever fler än budgeterat, den största delen av
elevökningen är på introduktionsprogrammets språkintroduktion. Prognosen är
framräknad genom periodens verkliga elevtal som ligger kvar under våren och det
verkliga elevtalet för hösten, elevstatus taget i oktober månad. Ökningen i antalet
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elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat i resursfördelningen med
5,6 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas totalt att minska. Utbetalningarna beräknas minska på grund av färre antal
elever och detta medför att resultatstället kommer att redovisa ett positivt resultat på
587 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående
huvudman i den egna kommunen är inte här medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket

Resultat,
tkr
3 998

Modersmålsundervisning

-1 420

Ersättning för asyl, Migrationsverket

11 491

Flödesbidrag, interna ersättningar

-5 647

Språkintroduktion, IT-handledning

-259

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-3 839

Summa

4 324

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

587

Summa

587

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket påräknas resultatenheten
resursfördelningen (interna ersättningar) blir resultatet positivt på 4,3 miljoner, detta
är en försämring jämfört med prognosen i delårsrapport 2 med 200 000 kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat
på 587 000 kronor, detta är en försämring jämfört med prognosen i delårsrapport 2
på 769 000 kronor.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
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Bakgrund, omvärld och förutsättningar
Att klara kompetensförsörjningen är helt avgörande för att kunna leverera de tjänster som
åligger regionen. Behoven av kompetens i våra verksamheter förändras samtidigt som det
står klart att konkurrensen om den bästa arbetskraften ökar. SKL rapporterar att skolan
behöver rekrytera ungefär 150 000 nya medarbetare under den närmaste tioårsperioden.
Behovet av lärare till grundskolan ökar medan behovet av gymnasielärare minskar. Det
varierar dock mellan ämnen och mellan olika delar av landet. Nästan hälften av gymnasielärarna är äldre än 50 år. Inom förskola och fritidshem är andelen äldre betydligt lägre. Men
eftersom antalet ungdomar i gymnasieåldern minskar medan antalet barn i förskole- och
grundskoleåldrarna ökar, är rekryteringsbehovet ändå betydligt större i förskolan och de
lägre årskurserna. Behovet av lärare till grundskolan bedöms öka. Skolreformerna med
skärpta behörighetsregler gör det dock svårt att helt bedöma rekryteringsbehovet. Positivt
är att allt fler visar intresse för läraryrket men det är uteslutet att kunna tillgodose rekryteringsbehovet endast genom nyexaminerade lärare från högskolornas ordinarie lärarutbildningar. SKL rapporterar att varannan ung kan tänka sig att jobba i skolan och antalet
förstahandssökande till lärarutbildningarna har ökat med 67 procent sedan 2008. Med
denna nationella rekryteringsutmaning som bakgrund är syftet med denna kompetensförsörjningsplan att övergripande framställa hur nuläget ser inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt framställa inriktningar för fortsatt arbete med kompetensförsörjning för
respektive verksamhet.
Kompetensförsörjning handlar om hela HR-processen och varje del är avgörande i sig för
att framgångsrikt kunna driva verksamheten, ha nöjda och engagerade medarbetare och
lyckas uppfylla uppsatta mål. Avgörande är att kompetensförsörjningsarbetet är verksamhets integrerat och att förvaltningens chefer är tydliga budbärare av kompetensförsörjningens olika delar. Kompetensförsörjningsplanen skall även korrelera med Region Gotlands
övergripande kompetensförsörjningsplan så att vi utifrån ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv kommunicerar ”en arbetsgivare” och drar nytta av hela regionens varumärke och
resurser. Viktigt blir att identifiera effektiva forum för samarbete med övriga förvaltningar
för att skapa och använda gemensamma vägar att arbeta med kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning – ingår i hela HR-processen

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Attrahera

Rekrytera

Anställa
Introducera

Utveckla

Behålla

Avveckla
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Faktorer som påverkar kompetensförsörjningen och val av strategi

Arbetsgivarvarumärket

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

För att framgångsrikt kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetens behöver varje organisation ett starkt arbetsgivarvarumärke. En organisation har alltid ett varumärke, oavsett
om man vill det eller inte. Ett arbetsgivarvarumärke påverkas av hur väl man lyckas attrahera, rekrytera, utveckla, motivera, ställa om och avsluta sina medarbetare. Arbetsgivarvarumärket skapas av såväl potentiella, befintliga som tidigare medarbetare samt av omvärldens uppfattning om organisationen.

Nuläge och statistik
I denna del redovisas övergripande statistik med kommentarer, analys och inriktning för
fortsatt arbete med kompetensförsörjning. Statistiken är baserad på tillsvidareanställd personal. Intervjuer är även gjorda med respektive skolformschef/chef för att komplettera den
kvantitativa bilden med en kvalitativ. Fokus för denna statistik ligger på kommande pensionsavgångar (pensionsålder är beräknat från 65 år). Förutom nedan redovisade pensionsavgångar finns ett relativt stort antal obehöriga förskollärare/lärare inom förskolan, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Dessa tjänster skall även annonseras och tillsättas
enligt skollagens krav på legitimation och behörighet. Från hösten 2017 har utbildningsoch arbetslivsförvaltningen tillgång till ett nytt system (KOLL) som hanterar behörighet
och legitimation. Med detta system får vi en aktuell, strategisk och detaljerad bild över vår
samlade kompetens inom förvaltningen.
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Pensionsavgångar och rekryteringsbehov av lärargrupper per skolform (statistik
framtagen under hösten 2016)
Skolform

Tjänst

Totalt
årsarb

Rekryteringsbehov
2020-2024
2025-2029
Pension
Pension

212,77
5,50

16

21
2

38
1

Lärare F-3/Förskollärare
Speciallärare

34,75
1,00

5
1

10

10

Fritidshem m et

Grundlärare inr frith/Fritidsped

76,89

4

9

14

Grundskolan åk 1-9

Grundlärare F-3/Grundlärare 4-6
Ämneslärare 7-9
Speciallärare
Specialpedagog

274,87
164,98
15,20
15,05

16
15
5
3

35
18
2
6

47
23
1
5

Lärare i grundsärskolan åk 1-6
Speciallärare
Fritidspedagog
Förskollärare

3,00
2,00
2,00
1,00

1
1

1

… åk 7-9 Lärare i grundsärskolan åk 7-9
Speciallärare
Lärare (Pegasus)
Speciallärare (Pegasus)
Gym nasiesärskolan
Lärare i gymnasiesärskolan
Speciallärare
Specialpedagog
… ind prgr Lärare i gy sär skol ind prgr
Specialpedagog
Särskild utbildning för vuxna
Lärare i särskild und. för vuxna
Speciallärare
Hela särskolan
Specialpedagog

7,00
1,00
3,00
1,00
10,00
2,00
1,00
6,00
1,00
1,50
1,00
1,00

2

2

1

1
3

Gymnasielärare
Yrkeslärare
Speciallärare
Specialpedagog

110,24
44,65
2,00
6,00

13
3

15
12

21
8

2

3

1

Lärare grundvux
Gymnasielärare
Specialpedagog
Sfi-lärare
Lärare
Specialpedagog

4,60
5,00
1,00
12,50
2,00
1,00

Förskolan

Förskollärare
Specialpedagog

Förskoleklassen

Grundsärskolan
(inkl träningsskolan)

… åk 1-6

Gym nasieskolan

Kom m unal vuxenutbildning
.. grundläggande nivå
.. gymnasial nivå
.. svenska för invandrare
.. gemensamt komvux

Folkhögskolan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

2016-2019
Pension

Fårösund
Allmän linje
Film- o TV
Musiklinje
Skrivarlinje
Soc.ped linje
Hemse
Allmän linje
Fotolinjen
Musiklinje
Textillinje
Lärarassistenter

Cirka 1 900 medarbetare totalt inom hela UAF

1

1

1
1
1
2
1
1

1

2
2
2
1
3
12
2
4
2
5

1
1

1
1
1
1

4

1

1

1

1

92

155

2

1
1

178
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Förskolan

Förskollärare är en mycket svårrekryterad grupp, såväl lokalt som på ett nationellt plan. I
oktober 2016 annonserades ett gemensamt behov att rekrytera 30 förskollärare till våra
förskolor på Gotland. Fram till år 2029 kommer cirka 30 % av våra tillsvidareanställda legitimerade förskollärare att gå i pension. I Visby som helhet är det en större andel som
kommer att gå i pension till år 2029.
Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Föra kontinuerlig dialog med Uppsala universitet om behov av återkommande förskollärarutbildningar vid Campus Gotland.
• Skapa goda relationer med studenter vid Campus Gotland (bland annat genom möten/forum på Campus Gotland, VFU och självständiga arbeten/examensarbeten).
• Genomföra gemensamma och regelbundna rekryteringsprocesser för alla förskolor
inom Region Gotland i syftet att verka för en likvärdig förskola.
• Eftersträva en jämn fördelning av förskollärare mellan förskolor.
• Öka kvaliteten inom förskolan genom att kompetensutveckla gruppen barnskötare
genom särskilda utbildningsinsatser.
• Verka för att ha specialpedagoger inom varje skollinje.
• Attrahera fler att studera till förskollärare genom riktade insatser.
• Verka för att öka andelen män i förskolan.
• Verka för att andelen legitimerade förskollärare i förskolan är minst på samma nivå
som jämförbar kommungrupp.
• Erbjuda tillsvidareanställning för legitimerade förskollärare vid alla nyrekryteringar
inom förskolan för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Förskoleklass

Fram till år 2029 kommer 49 % av de tillsvidareanställda lärarna att gå i pension.
Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Föra en kontinuerlig dialog med Uppsala universitet vad gäller framtida behov av utbildningsinsatser för lärare F-3.
• Verka för att ha specialpedagoger och speciallärare inom varje linje.
• Verka för att andelen lärare/förskollärare i förskoleklass är minst på samma nivå som
jämförbar kommungrupp.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Fritidshem

Fritidspedagoger är en mycket svårrekryterad grupp, såväl lokalt som på ett nationellt plan.
Fram till år 2029 kommer 50 % av de tillsvidareanställda lärarna och fritidspedagogerna att
gå i pension i fritidshemmen.
Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Föra en kontinuerlig dialog med Uppsala universitet vad gäller framtida behov av utbildningsinsatser för lärare med inriktning mot fritidshem.
• Attrahera fler att studera till lärare med inriktning mot fritidshem.
• Genomföra särskilda rekryteringsinsatser ”en väg in” för gruppen.
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• Verka för att andelen behöriga inom fritidshemsverksamheten är minst på samma
nivå som jämförbar kommungrupp.
• Erbjuda tillsvidareanställning för legitimerade lärare med inriktning mot fritidshem
för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Grundskolan

Fram till år 2029 kommer 40 % av de tillsvidareanställda lärarna i grundskolan 1-9 att gå i
pension. Ämnesbehörigheterna varierar mellan skolorna och linjerna inom grundskolan (13, 4-6, 7-9). Generellt sett har grundskolorna i Visby lättare att rekrytera lärare jämfört med
landsbygdsskolorna. Svårast är att rekrytera ämneslärare inom slöjd och hem- och konsumentkunskap.
Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Genom Lärarlyftet:
o Höja ämnesbehörigheten för varje skola.
o Höja ämnesbehörighet inom linjen, till exempel språkval, hem- och konsumentkunskap och slöjd.
• Verka för att ha specialpedagoger inom varje linje.
• Föra kontinuerlig dialog med Uppsala universitet kring aktuella och framtida behov
av lärarutbildningar, exempelvis lärare med inriktning mot fritidshem, lärare F-3 och
lärare 4-6.
• Genomföra särskilda gemensamma rekryteringsprocesser för alla grundskolor inom
Region Gotland i syftet att verka för en likvärdig skola på Gotland.
• Verka för att andelen lärare med rätt ämnesbehörighet med inriktning 1-3, 4-6 respektive 7-9 i grundskolan är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp.
• Erbjuda tillsvidareanställning för legitimerade lärare vid nya rekryteringar för att vara
en attraktiv arbetsgivare.
Särskolan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Inom särskolans olika verksamheter arbetar idag ett 80-tal personer, varav två tredjedelar är
lärare och en tredjedel är elevassistenter. För att vara behörig att undervisa i grundsärskolan
eller gymnasiesärskolan måste man som huvudregel ha en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Dessutom krävs förskollärar- eller lärarexamen eller motsvarande. Lärare som anställdes före 1 juli 2011 i särskolan, specialskolan eller särskild utbildning för vuxna ansvarar för undervisning och betygssättning utan legitimation till utgången
av juni 2018.
Fram till 2018-07-01 kommer särskolan, på grund av att behörighetskraven då träder i kraft,
att behöva rekrytera 13,85 tjänster. Fram till år 2029 kommer 67 % av medarbetarna att gå i
pension. Organisationen kommer att vara oförändrad, eventuellt öka något.
Bedömningen är att när det gäller teoretiska ämnen kommer behovet att vara i det närmaste täckt i grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna. Men efter
utgången av juni 2018 är bedömningen att det kommer att saknas lärare i praktiska och
estetiska ämnen i grundsärskolan samt yrkeslärare i gymnasiesärskolan med speciallärarutbildning. I samundervisningsklasser i grundskolan kommer det också att råda brist på behöriga lärare. De saknar främst speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning.
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Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Genom Lärarlyftet säkra behörighet:
o Speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning
o Ämnesbehörighet (Ma, No, Teknik, Slöjd textil).
o Föra kontinuerlig dialog med Uppsala universitet om framtida behov av utbildningsinsatser. Verka för att Uppsala universitet och Campus Gotland får
examensrätt till speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning.
• Samordning med gymnasieskolan vad gäller lärartjänster (yrkeslärare).
• Att andelen behöriga lärare inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp 2018.
Gymnasieskolan

Generellt sett ser aktuell behörighet bra ut för gymnasiet. Under förutsättning att elevtalen
och programutbudet är oförändrat kommer cirka 50 % av de tillsvidareanställda lärarna att
gå i pension inom 10 år.
Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Genom Lärarlyftet höja ämnesbehörigheten för varje program.
• Att andelen behöriga lärare med rätt ämnesbehörighet i gymnasieskolan är minst på
samma nivå som jämförbar kommungrupp.
• Kontinuerligt verka för att ta emot VFU-studenter, enligt aktuella avtal, från Uppsala
universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Högskolan i Gävle samt
Karlstads universitet.
Kompetenscentrum Gotland
Kompetenscentrum hjälper till med vägledning, vuxenutbildning och att hitta vägar in till
arbetsmarknaden. Kompetenscentrum ansvarar också för utbildningen i svenska för invandrare och samhällsintroduktion för nyanlända. Här drivs även olika projekt med kopplingar till kompetensutveckling, integration samt studie- och yrkesvägledning.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning - i
klassrum och på distans, utbildning i svenska för invandrare (sfi), yrkesutbildning och lärlingsbildning för vuxna. Under förutsättning att elevtalen och programutbudet är oförändrat kommer cirka 40 % av de tillsvidareanställda lärarna att gå i pension inom 10 år.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Genom Lärarlyftet höja ämnesbehörigheten för varje inriktning.
•

Att andelen behöriga lärare med rätt ämnesbehörighet i kommunal vuxenutbildning
är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp.

Arbetsmarknadsenheten
Idag råder en brist på behöriga studie- och yrkesvägledare (SYV), såväl lokalt som nationellt. För att klara bemanningen i dagsläget tjänstgör obehöriga, syv-studenter som är i utbildning samt pensionerade studie- och yrkesvägledare.
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Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Erbjuda de gotländska studenter som studerar på studie- och yrkesvägledarprogrammet nätverk, praktikplatser, möjlighet till deltidsarbete samt hålla goda kontakter under utbildningstiden i syfte att de ska välja att arbeta i Region Gotland efter
utbildningen.
• Planera och genomföra särskilda rekryteringsinsatser för att få fler behöriga studieoch yrkesvägledare till Gotland.
• Kontinuerligt utveckla studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar.
Integrationsenheten
Inom verksamheten finns projektsamordnare, integrationshandläggare och språkstödjare.
Enheten har relativt lätt att rekrytera personal. Det har varit ett stort intresse och bra urval
vid de senaste rekryteringarna. Beroende på vilka språkgrupper som kommer till Gotland
kan brist på språkstöd uppstå.
Folkhögskolan
Gotlands folkhögskola är en av landets drygt 150 folkhögskolor. Skolan finns i Hemse
och Fårösund. På folkhögskolan kan man studera behörighetsgivande kurser (allmänna
kurser) och särskilda kurser/specialkurser med inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke.
Utöver de allmänna kurserna erbjuds en mångfald av kortare och längre kurser. Sammantaget har folkhögskolan lyckats rekrytera de kompetenser som sökts.
Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• På kort sikt rekrytera ämneslärare i svenska, engelska och SFI.
• På längre sikt kan ämneslärare i matematik och naturkunskap behövas.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Kulturskolan
Kulturskolan har idag 28 medarbetare med bland annat danspedagog, mediapedagog, teater/dramalärare, musiklärare samt bild- och formlärare. Inom 10 år kommer cirka 50 % av
den tillsvidareanställda personalen att gå i pension. Kulturskolan Gotland har ett nationellt
starkt varumärke med sin bredd vad gäller musik, sång, dans, teater, film och nu bild- och
formgivning. Kulturskolan har tidigare haft relativt lätt att rekrytera rätt kompetenser och
Gotland som plats är mycket attraktiv för målgruppen. Det som kan påverka förmågan att
rekrytera kan vara den relation till den obligatoriska skolans lärare, vilka fått ta del av karriärtjänster som förstelärare och lärarlönelyft, vilket inte varit möjligt för lärare inom Kulturskolan. Verksamhetens lärare har därför hamnat efter i lönenivå vilket också ibland visat
sig i rekryteringssammanhang med lärare som överväger att flytta till Gotland för en tjänst
inom Kulturskolan.
Kulturskoleutredningen kan resultera i beslut som påverkar förutsättningarna för kompetensförsörjningen för kulturskolan då bland annat en särskild behörighet föreslås.
Ett annat område som kan komma att påverka kompetensförsörjningen är skrivningarna
om en nationellt sammanhållen utbildning som kulturskolepedagog 90 hp som påbyggnad
till en ämnesutbildning.
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Barn – och elevhälsan
Barn- och elevhälsan har en lagstadgad uppgift att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Barn- och elevhälsan fyller med sina specifika kompetenser och kunskaper en
central roll i arbetet med att utveckla skolan. Med hjälp av barn- och elevhälsan kan utbildningen i skolan utformas på ett sätt som främjar elevernas hälsa och lärande och förebygger
ohälsa och hinder för lärande. Barn- och elevhälsans ska enligt lag främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsa ska enligt lag finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Inom barn- och elevhälsan arbetar olika specialister; skolläkare och skolsköterskor,
skolpsykologer, skolkuratorer, talpedagoger, synpedagog, hörselpedagog och sjukhuslärare.
I dagsläget är det svårt att även på ett nationellt plan rekrytera samtliga nämnda yrkesgrupper. I början av höstterminen 2017 har verksamheten inga vakanta tjänster.
Inom 10 år kommer 54 % av den tillsvidareanställda personalen att gå i pension, varav tre
av sju psykologer inom tre år (räknat på pensionsålder 65 år).
Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Genomföra särskilt riktade insatser för att attrahera, rekrytera och behålla svårrekryterade grupper.
• Diskutera förutsättningar för samarbete med andra berörda förvaltningar vad gäller
svårrekryterade grupper.
• Strategi för att behålla PTP-psykologer på Gotland (idag är 20 % av psykologerna
inom Region Gotland PPT-psykologer).
• Ta fram en strategi för kompetensutveckling ”ett attraktivt erbjudande” för svårrekryterade grupper i samarbete med andra berörda förvaltningar inom regionen.
Chefsförsörjning

Förvaltningen leds av en utbildningsdirektör. Därutöver finns avdelningschefer inom respektive skolform. I den centrala förvaltningen finns chefer för kvalitet- och utveckling,
HR, ekonomi och försörjning/IT/Säkerhet. I verksamheterna finns rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer/förskolechefer/enhetschefer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Förskolan: 13 förskolechefer och 3 biträdande
Grundskolan: 16 rektorer, 2 rektorer/förskolechefer, 10 biträdande rektorer
Särskola: 2 rektorer (varav en är tillika avdelningschef)
Gymnasieskolan: 1 rektor, 5 biträdande rektorer samt 1 administrativ chef
Kompetenscentrum: 1 rektor, 2 enhetschefer samt 1 biträdande enhetschef
Folkhögskolan: 1 rektor, 2 biträdande rektorer samt 1 servicechef
Barn- och elevhälsan: 1 avdelningschef
Kulturskolan: 1 rektor
Som ny chef inom förvaltningen finns ett speciellt utformat introduktionsprogram för att
skapa sammanhang, organisationsförståelse och kontaktvägar för att så smidigt och effektivt som möjligt kunna komma in i uppdraget. På heltid/halvtid eller efter individens behov
(ny chef i förvaltningen eller medarbetare som blir chef) skall den nyanställda chefen under
de första dagarna vara placerad och utgå från den centrala förvaltningens lokaler i Visborg.
Under de första två veckorna skall sedan den nya chefen personligen ha träffat och introducerats av förvaltningens stabsfunktioner vid personliga möten.
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Som en del i rekryteringen av nya chefer uppmuntras intresserade och lämpliga medarbetare, som bedöms ha förutsättningar, att delta i regionens program/utbildning ”Vägen till
ledarskap”. Som ny chef inom regionen ingår du i flera nätverk, bland annat i förvaltningens skolformsmöten med andra chefer samt i regionens egen chefsskola. Chefsskolan är en
ettårig utbildning för nya chefer.
Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning och vänder sig till skolledare i verksamheter som regleras av skollagen. Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter
den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer
måste börja utbildningen inom ett år efter tillträde. För att säkerställa kvaliteten i verksamheten och skolledares behov av kompetensutveckling är utbildningen öppen även för förskolechefer och biträdande rektorer. Fortbildningen för förskolechefer är en kortare utbildning som i huvudsak fokuserar på det pedagogiska ledarskapet.
Till rektors stöd finns skolassistenter som idag är cirka 27 stycken. Av denna grupp
kommer cirka 60 % att gå i pension till 2026.
Fortsatt inriktning för chefsförsörjning:
• Kontinuerligt arbeta med chefers förutsättningar.
• Verka för en positiv och attraktiv löneutveckling och ett så kallat ”respektavstånd”
gentemot medarbetare (till exempel förstelärare med lärarlönelyft).
Vikarieförmedlingen

Idag arbetar två vikarieförmedlare vid vikarieförmedlingen. Vikarieförmedlingens uppdrag
innebär att leverera kort- och långtidsvikarier (korttidsvikarie innebär vikariat kortare än en
termin) till förskola, grundskola, fritidshem samt i mindre utsträckning till gymnasiet. För
nuvarande finns cirka 125 långtidsvikarier och cirka 200 korttidsvikarier anställda inom
förvaltningen. De största behoven av korttidsvikarier finns inom förskolan. En hög personalomsättning för vikarierna och behov av snabba leveranser påverkar verksamhetens bemanningsförmåga.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Fortsatt inriktning för kompetensförsörjning:
• Genomföra riktade insatser för att attrahera och rekrytera fler vikarier.
• Följa upp befintliga vikarier för att hålla en aktiv pool, avsluta inaktiva.
• Kontinuerligt introducera nya vikarier på central nivå.
• Föra kontinuerliga dialoger med chefen för förskola och förskolechefer för att vara
så proaktiv som möjligt i bemanningsplaneringen och uppföljning av kvalitet.
• Samarbeta med socialförvaltningen och diskutera förutsättningar för ett gemensamt
resursteam.
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Attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare
Ett av målen i Region Gotlands Vision 2025 innebär att Gotland har 65 000 invånare år
2025. För att målet ska kunna uppnås behöver regionen ha inflyttning. Med tanke på Got
lands geografiska läge som ö är våra förutsättningar särskilt utmanande vad gäller att attrahera, rekrytera och behålla nya medarbetare från fastlandet. I förhållande till Stockholm,
som Gotland ofta jämförs med, kan vi inte konkurrera med lönenivåer utan behöver istället
marknadsföra och leva upp till andra värden som arbetsgivare till exempel vad gäller en god
arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och en god livskvalitet.
För att lyckas nå måluppfyllelse i skolan behöver vi ha rätt kompetens i vår organisation.
För att lyckas med kompetensförsörjningen och kunna rekrytera nya medarbetare och behålla våra befintliga medarbetare ska förvaltningen arbeta strategisk för att vara en attraktiv
arbetsgivare. För att kunna rekrytera nya medarbetare behöver vi planera, genomföra och
följa upp riktade aktiviteter för att attrahera svårrekryterade yrkesgrupper. Detta innebär att
marknadsföra våra aktuella och framtida rekryteringsbehov gentemot såväl studenter som
yrkesverksamma lärare. Viktigt är att synas och bygga ett arbetsgivarvarumärke såväl på
Gotland som på fastlandet. Bedömningen är att fokus för riktade aktiviteter bör ligga vid
geografiskt närliggande högskolor/universitet som Uppsala universitet, Stockholms universitet och Linköpings universitet. Ett samarbete finns idag med Uppsala universitet och
Campus Gotland där initiativ har tagits vad gäller till exempel att erbjuda studenter VFU
samt förslag till självständiga arbeten (examensarbeten) i slutet av deras utbildning för att
koppla ihop aktuella verksamhetsfrågor med studenternas intressen och aktuell forskning.
Här finns fler möjligheter att utveckla samarbetet med studenterna vid campus Gotland
som även kommer att starta upp fler lärarutbildningar under hösten 2017.
För att synas och lyckas attrahera kandidater från fastlandet behövs en attraktiv och strategisk annonsering. För att nå fler potentiella lärare har förvaltningen tecknat ett avtal med
Skoljobb.se mellan 2016-07-01 till och med 2018-06-30. Skoljobb.se har över 30 000 registrerade personer som bevakar lediga jobb inom skolan. Skoljobb kompletterar de befintliga plattformarna för annonsering (gotland.se, platsbanken, offentligajobb.se). Vad gäller
spontanansökningar och kandidater som visar intresse för att flytta till Gotland ska förvaltningen verka för en nära och öppen dialog med kandidater samt kunna erbjuda en effektiv
rekryteringsprocess till våra verksamheter. Här är samarbetet med Inflyttarbyrån viktigt.
Rekryteringsprocessen som bärare av arbetsgivarvarumärket

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Rekryteringsprocessen är en bärare av arbetsgivarvarumärket. Hur vi annonserar, bemöter
kandidater, tillsätter tjänster och återkopplar till övriga kandidater påverkar bilden av oss
som arbetsgivare. Region Gotland använder kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa kompetens och motverka diskriminering. Rekryterande chefer inom UAF ska ges
utbildning i rekryteringssystemet Visma recruit samt vara budbärare av rekryteringsprocessen för nöjda kandidater. I dagsläget görs de flesta rekryteringarna av respektive rektor med
särskilt stöd vid chefs- och specialistrekryteringar från regionstyrelseförvaltningen.
Introducera nya medarbetare

Genom att tillhandahålla en introduktion i olika steg bidrar förvaltningen till att skapa en
gemensam kultur samt att ge förutsättningar för nya medarbetare att skaffa sig ett sammanhang och ökad systemförståelse. Detta blir särskilt viktigt då utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ny sedan årsskiftet 2015/2016. Introduktionen ska även leda till ökade
förutsättningar att behålla medarbetare på sikt.
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Introduktionens innehåll

1.
2.
3.
4.
5.

Arbetsplatsförlagd introduktion
Förvaltningsövergripande introduktion (särskild introduktion för vikarier)
Chefsintroduktion
Regionövergripande introduktion
Uppföljning av introduktion

Lönebildning

För att lyckas attrahera och behålla svårrekryterade grupper behöver förvaltningen vara
proaktiva och arbeta strategisk med lönebildning. Som en del i att öka konkurrenskraften
har förvaltningen under hösten 2016 höjt ingångslönerna för förskollärare, lärare F-6 och
fritidspedagoger/lärare i fritidshem, från 25 000 kr/mån till 26 000 kr. Dessa kategorier
hamnar då i nivå med lärare 7-9. Denna höjning är dessutom en satsning på mer jämställda
löner inom förvaltningen.
Den allmänna bristen på vissa lärarkategorier i kombination med ökade förväntningar på
högre löner beroende av den statliga reformen lärarlönelyftet har för vissa skolor på landsbygden inneburit att rekryteringsarbetet blivit svårare. I en del fall har lönenivåerna därför
satts högt i förhållande till övrig lönebild, i andra har man inte kunnat rekrytera behöriga
lärare. För att få en hållbar lönebildning på sikt behöver Region Gotland arbeta brett med
kompetensförsörjningen och verka för större löneökningar för hela lärarkåren utifrån de
ordinarie lönekriterierna.
Även skolledare har under 2016 varit en svårrekryterad grupp. I september 2017 finns dock
inga vakanser vad gäller skolledare annonserade. En del av förklaringen att det är svårt att
rekrytera skolledare kan vara att färre lärare väljer att bli skolledare eftersom möjligheten till
karriär- och löneutveckling inom den egna kåren har ökat. En förstelärare som också tilldelats lärarlönelyftet kan erhålla en lön som överstiger många skolledares. Detta innebär att
Region Gotland också behöver göra lönesatsningar på skolledare, vilket också har gjorts
under 2017.
Rätt använd kompetens

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

För att vara en attraktiv arbetsgivare för lärare och lyckas behålla lärare i yrket och använda
lärarnas kompetens på rätt sätt anställer vi efter behov socialpedagoger och lärarassistenter
inom skolan. Arbetet som socialpedagog innebär att arbeta förebyggande och stöttande på
skolan med målet att skapa en trygg och säker miljö, avlasta pedagogerna samt vara behjälplig i olika typer av myndighetskontakter. Lärarassistenternas uppgifter kan bestå i att
stödja, underlätta och frigöra tid åt lärarna så att lärarna kan fokusera mer på undervisning.

Karriärvägar
Förstelärare
2013 kunde skolhuvudmän börja söka statsbidrag för att utse förstelärare och lektorer – två
relativt nya karriärsteg i läraryrket. Syftet var att öka yrkets attraktivitet, skapa karriärmöjligheter och öka lönespridningen. Statskontoret har gjort en uppföljning på reformen, där
en lärarenkät med 6 000 tillfrågade visar att många är positivt inställda till karriärmöjligheter, men att en majoritet är missnöjda med karriärstegsreformen. Orsaken till missnöjet är
bland annat att det är otydligt på vilka grunder karriärtjänsterna tillsätts, samt att det är
oklart vad förstelärarnas uppdrag innebär.
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För att tydliggöra uppdraget som förstelärare genomförde förvaltningen under våren 2016
en process för rekryteringen av förstelärare som kopplar karriärtjänsten till aktuella och
specialutformade uppdrag inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Uppdragen är på ett eller två år. Intresserade lärare kunde då söka ett specifikt uppdrag i samband
med sin ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och skapa legitimitet för tillsättningen användes en likvärdig process för hela förvaltningen. Efter genomförd rekryteringsprocess har samtliga uppdrag publicerats på förvaltningens hemsida på Insidan. Flera
gemensamma förstelärarträffar har även genomförts med syftet att ge förutsättningar till
kollegialt lärande och skapa stolthet för den gotländska skolan. Viktigt blir att hålla i arbetet
från central nivå, kommunicera resultat och följa upp uppdragen kontinuerligt för att skapa
legitimitet och stärka det kollegiala lärandet. Totalt sökte 154 lärare uppdragen och 72
förstelärare tillsattes inom berörda skolformer.
Karriärvägar för lärare inom UAF

För att vara en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen som ambition att skapa och erbjuda
karriärvägar för våra medarbetare. Nedan följer exempel på karriärvägar med fokus för den
största yrkesgruppen lärare. Till detta finns fler administrativa tjänster inom förvaltningen,
dels på stabsnivå men även inom respektive skolform. Dessa redovisas inte här.

Utbildningsdirektör
Kvalitets- och utvecklingschef
Skolformschef
Rektor/förskolechef

Biträdande rektor
Biträdande förskolechef
Kanslichef/administrativa
chefer
Verksamhetsspecialist

Specialpedagog

Förskollärare
Lärare

speciallärare
Studie- och yrkesvägeldare

Förstelärare
Prioledare

Lektor

Intendent

Adjungerad
adjunkt

Projektledare
Linjeledare (FHS)

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Vidareutbildning

Enligt skolkommissionens delbetänkande (SOU 2016:38) måste antalet lärare som utexamineras fördubblas fram till 2019 för att motsvara rekryteringsbehovet. Det är uteslutet att
kunna tillgodose rekryteringsbehovet endast genom nyexaminerade lärare från högskolornas ordinarie lärarutbildningar. Därför måste ett flertal olika åtgärder vidtas för att möta
behovet av utbildade lärare. Med bakgrund av detta har man 2017-01-26 i en rapport fört
fram ett flertal förslag till nya, snabbare vägar till en lärarlegitimation. Rapporten kommer
att skickas till Utbildningsdepartementet samt till SKL och de båda lärarfacken, med en
uppmaning om att genomföra förslagen så fort som möjligt för att Sveriges skolor ska klara
de kommande årens rekryteringsbehov av behöriga lärare. Förslagen handlar om olika program, incitament och nya statsbidrag för vidareutbildning. Den handlar även om hur man

14 (16)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Kompetensförsörjningsplan 2017-2020

kan tillvarata nyanlända lärares kompetens. Regeringen har som följd av detta aviserat en
förstärkning av den statliga finansieringen av skolan med start 2018 enligt skolkommissionens förslag, samt förstärkningar till gymnasieskolan. I budgetpropositionen för 2018 genomförs ytterligare insatser för att fler ska vilja och kunna bli lärare och för att fler ska
stanna kvar i yrket. Investeringarna omfattar totalt närmare 150 miljoner kronor för 2018
och inkluderar bland annat åtgärdspaket för fler vägar in i läraryrket och stärkt kompetensutveckling och behörighetsgivande insatser.
Lärarlyftet II

Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och skräddarsydd utbildning på utvalda
universitet och högskolor. Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de
ämnen som de undervisar i. Inom förvaltningen finns en process- och rutinbeskrivning för
hur förvaltningen hanterar lärarlyftet, som är en mycket viktig del i det fortsatta arbetet
med att vidareutbilda befintlig personal. Viktigt blir att fortsätta marknadsföra Lärarlyftet
för rektorer och lärare för att öka behörigheten inom våra verksamheter. Förvaltningen
behöver prioritera de ämnen där vi har ett särskilt behov av behörighet utifrån aktuell statistik. Lärarlyftet pågår fram till utgången av 2018.
Uppsala universitet – Campus Gotland

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2017-10-11

Campus Gotland som tillhör Uppsala universitet har haft olika lärarutbildningar sedan flera
år tillbaka. I januari 2015 tog ett trettiotal studenter förskollärarexamen. I januari 2017 tog
35 studenter examen från förskollärarprogrammet varav Region Gotland rekryterade 23 av
dessa. Aktuella lärarutbildningar vid Campus Gotland är en grupp som studerar förskollärarprogrammet och tar examen i januari 2018. En grupp studerar grundskollärarprogrammet (F-3) och blir klara till sommaren (vårterminen) 2020.
En grupp studerar vid grundskollärarprogrammet (F-3) och tar examen till sommaren (vårterminen) 2019. Till höstterminen 2017 är det intag för tre program vid Campus Gotland
(förskollärarprogrammet, grundskollärarprogrammet F-3 och grundskollärarprogrammet 46). Ingen speciallärare/-pedagogutbildning är planerad att förläggas till Campus Gotland
utan Uppsala universitet hänvisar till sin speciallärarutbildning i Uppsala. Det gäller även
för lärare med inriktning mot fritidshem.
Förvaltningen för en löpande dialog med företrädare för Uppsala universitet/Campus Gotland om behovet av olika lärarutbildningar förlagda till Gotland. Under hösten 2016 har en
diskussion påbörjats om ett fördjupat samarbete med Uppsala universitet, som ska ge både
oss som arbetsgivare och universitetet nya möjligheter att attrahera och utveckla studenter/lärare. Bland annat erbjuds förvaltningen att utse några så kallade partnerskolor som
kan samverka med universitet kring lärarutbildningar och underlätta så att förvaltningen får
in forskare i våra skolor i syfte att minska tröskeln till akademiska studier. Diskussioner
pågår också mellan Uppsala universitet/Campus Gotland och förvaltningen att tidigt under
utbildningen informera om aktuella verksamheter och tydliggöra förutsättningar för en
hållbar yrkesroll. Samverkan kommer även att ske på ett strukturerat sätt vad gäller studenternas självständiga arbeten, som ett sätt att integrera studenter och verksamhet inför examen.

15 (16)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Kompetensförsörjningsplan 2017-2020

be

dn

re
be

ts

m

at

er

ia

li

Budget 2019
Insats
KOLL
Lärarlyftet (ink. specialpedagogutb.) BUN/GVN samt särskilt riktade insatser för barn- och elevhälsan
Övrig representation, inklusive vikarieintroduktion
Rekryteringsinsatser
Särskilda utbildningsinsatser
Totalt:
Budget 2020
Insats
KOLL
Lärarlyftet (ink. specialpedagogutb.) BUN/GVN samt särskilt riktade insatser för barn- och elevhälsan
Övrig representation, inklusive vikarieintroduktion
Rekryteringsinsatser
Särskilda utbildningsinsatser
Totalt:

Ar
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Ram
160 000
2 000 000

et

nf

ör

bu

dg

Budget 2018
Insats
KOLL
Lärarlyftet (ink. Specialpedagogutb.) BUN/GVN
(med 40% statsbidrag ger utrymmet 3,3 mnkr.)
Övrig representation, inklusive vikarieintroduktion
Rekryteringsinsatser
Särskilda utbildningsinsatser
Totalt:

Ram
160 000
1 280 000
720 000
100 000
77 000
215 000
2 552 000

in

Budget 2017
Insats
KOLL
Lärarlyftet, BUN
Specialpedagogutbildning, BUN
Övrig representation, inklusive vikarieintroduktion
Rekryteringsinsatser
Intern SYV-utbildningsinsats under 2017
Totalt:

g

Budget 2017-2020

100 000
202 000
215 000
2 677 000

Ram
160 000
2 000 000

Äskande
160 000
5 000 000

100 000
202 000
215 000
2 677 000

100 000
202 000
215 000
5 677 000

Ram
160 000
2 000 000

Äskande
160 000
5 000 000

100 000
202 000
215 000
2 677 000

100 000
202 000
215 000
5 677 000
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Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Erbjudna gymnasieutbildningar 2018/2019

Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erbjuda de program
och inriktningar som redovisas i Bilaga 1.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bygg och
anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon erbjuds enligt:
o Utbildningen kommer att starta under förutsättning att prognosen visar
på att 8 elever kommer att antas.
o Utbildningen flyttar från lokalerna på Lundbygatan och att
hyreskostnaderna minskar genom ny lokalisering i befintliga lokaler,
alternativt är en överenskommelse med ny hyresgäst där
transportutbildningen finns idag.
o Branschen eller Region Gotland tillhandhåller ett kostnadsfritt
övningsfält.
o Att utbildningen hittar möjligheter att samverka med branschen kring
nyttjandet av de anläggningsfordon som erfordras i utbildningen. Ingen
nyinvestering i anläggningsfordon kommer att beviljas.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för det Estetiska
programmets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på inriktningen musik erbjuds max 12 platser och på inriktningen
bild och formgivning erbjuds max 10 platser. Totalt för programmet
erbjuds 22 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för det Humanistiska
programmet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds max 10 platser.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för El- och
energiprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen dator- och kommunikationsteknik samt
elteknik erbjuds max 16 platser. Totalt för programmet erbjuds 32 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Ekonomiprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Ekonomi samt Juridik antas erbjuds 32
platser. Totalt för programmet erbjuds 64 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att på inriktningen beteendevetenskap erbjuds max 64 platser.
Sammanlagt för de båda inriktningarna Samhällsvetenskap och Medier,
information och kommunikation erbjuds 32 platser. Totalt för
programmet erbjuds 96 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Teknikprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Design och produktutveckling samt
Informations- och medieteknik erbjuds max 16 platser. Totalt för
programmet erbjuds 32 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Lokal idrottsprofil,
LIU, erbjuds som individuellt val läsåret 2018/2019



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Nationellt godkänd
idrottsutbildning, NIU, erbjuds läsåret 2018/2019. NIU erbjuds kopplat till
två nationella program: Samhällsvetenskapsprogrammet eller Barn- och
fritidsprogrammet.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fasta IMPRO1 platser
erbjuds endast på Naturbruksprogrammet (5 på djur och 3 på lantbruk), i
övrigt i mån av plats på de olika programmen. Inga IMPRO platser medges
dock på El- och energiprogrammet samt på Sjöfartsutbildningen.

Sammanfattning

Som en del av antagningsprocessen till gymnasieskolan beslutar huvudman i början
av antagningsperioden om ett programutbud som ska vara sökbart till
nästkommande läsår. Valet av programutbud publiceras och görs tillgängligt på såväl
hemsida som tryckt broschyr.

1
Programinriktat individuellt val (IMPRO) vilket förutsätter att eleven har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk,
godkänt betyg i engelska eller matematik och i fyra eller fler andra ämnen. (kan även vara godkänd i såväl engelska som
matematik och då gäller att tre eller fler ytterligare ämnen ska vara godkända.)
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Wisbygymnasiet planerar att erbjuda 16 av 18 nationella program samt ett
riksrekryterande program, 27 olika inriktningar samt 5 introduktionsprogram.
Bakgrund

Inför varje antagningsprocess meddelar huvudmannen sitt tänkta programutbud. Det
finns 18 nationella program - tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande.
Yrkesprogrammen ger en grund för yrkesverksamhet eller fortsatt utbildning
yrkesutbildning. De högskoleförberedande programmen ger en grund för fortsatta
studier på högskola eller universitet.
Huvudmannen gör ett urval bland de 18 nationella programmen. En huvudman är
även skyldig att erbjuda fyra av de fem introduktionsprogrammen.
Ett stabilt och långsiktigt utbildningsutbud

Huvudprincipen för beslut om nytt utbildningsutbud är att erbjuda samma utbud
som nämnden fastställt för innevarande läsår. Med tanke på det tidigare arbetet med
att anpassa utbud2 till de minskade elevkullarna och åstadkomma ett stabil och
långsiktigt utbud måste det finnas starka skäl för att en inriktning som inte erbjudits
skall erbjudas igen. När det gäller program som avvecklats bedöms det som nästintill
uteslutet. Variation i utbildningsutbudet får också konsekvenser för möjligheterna till
en ekonomi i balans och arbetet med organisationsanpassning.
För de utbildningar som erbjuds är det viktigt att vara medveten om att det urval som
erbjuds inför det preliminära valet till gymnasieskolan i februari är ett erbjudande. Detta
innebär att nämnden i mars 2018, utifrån elevernas val, kan besluta att inte starta ett
program eller ändra antalet platser på ett program. Inriktningar som startar i årkurs
två kan en avveckling bli aktuell först hösten 2019.
Hantering av tidigare beslut

När beslutet om vilka program/inriktningar som skall erbjudas är det särskilt viktigt
att det blir tydligt vilken typ av beslut som avses. De beslut som fattas kan ha olika
beslutsformuleringar
Om beslutet är avveckling kommer utbildningen inte med i det underlag som
nämnden har att besluta om inför kommande utbildningsutbud.
Ett beslut om antagningsstopp innebär att nämnden måste ta ställning till om det
skall erbjudas eller inte inför elevernas preliminära val 2018.
Ett beslut om villkorat erbjudande, att program eller inriktning erbjuds under
förutsättning att olika villkor är uppfyllda.
Om en utbildning inte erbjudits på grund av för få sökande finns inget annat beslut
än att inte starta, vilket innebär att nämnden bör ta förnyad ställning till dessa inför
nästa läsår.
IMPRO3 (f.d PRIV)

Sökbart IMPRO föreslås på Naturbruksprogrammet med 8 platser. Övriga
yrkesprogram med undantag av El- och Energiprogrammet och Sjöfartsutbildningen
erbjuds IMPRO i mån av plats.
Nationell idrottsutbildning (NIU) och den lokala profilen (LIU)

Den nationellt godkända idrottsutbildningen, NIU är en för regionen frivillig
verksamhet. NIU har tydlig elitidrottskaraktär och syftar till en nationell
idrottskarriär. NIU rekryterar elever lokalt eller regionalt. Utbildningen behöver

2

Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud – för den kommunala gymnasieskolan på Gotland.
GVN 2015/68
3
Programinriktat individuellt val
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godkännande från respektive idrotts specialidrottsförbund och Skolverket. De beslut
som Skolverket fattar om godkännande gäller för fyra antagningsomgångar.
För 2015-2018 finns tillstånd att bedriva nationell idrottsutbildning i idrotterna
fotboll (36 platser), fäktning (6 platser), skyttsport (4 platser) och tyngdlyftning (4
platser) För 2016-2019 finns förnyat tillstånd för innebandy med totalt 12 platser.
NIU erbjuds idag inom två nationella program, Samhällsvetenskaps-programmet eller
Handel- och administrationsprogrammet och omfattar 400-500 poäng. Nytt förslag
är att erbjuda NIU inom barn- och fritidsprogrammet istället för som tidigare inom
Handel- och administrationsprogrammet. Den lokala profilen, LIU erbjuds som ett
individuellt val (200 poäng) och kan genomföras på vilket program som helst.
Samläsning estetiska programmet och det humanistiska programmet

Sedan flera år tillbaka så har Wisbygymnasiet organiserat programmen ESbild,
ESmusik och Humanistiska programmet i en klass utifrån såväl organisatoriska som
ekonomiska skäl. Organisationen som nämnden fastställde för läsåret 17/18 är 10
platser på estetiska programmet inriktning bild och formgivning, 15 platser på
estetiska programmet inriktning musik samt 15 platser på det humanistiska
programmet. Teoretiskt så blir det sammanlagt 40 platser, vilket inte ryms inom en
och samma klass. Skolan har en organisation där Estetiska programmet och
Humanistiska programmet samläser och tillsammans kan utgöra max 32 elever.
Att utöka med ytterligare en klass skulle innebära stora problem beträffande
rekrytering av lärare liksom ge allvarliga ekonomiska konsekvenser. Av den
anledningen föreslås nu att det sker en minskning av antalet erbjudna platser för att
anpassas till en klass som möjliggör för samläsning.
Särskild variant inom det estetiska området, musik

En särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av det
utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det
nationella programmet. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får
använda antagningsprov för urval bland de sökande. Särskilda varianter inom det
estetiska området får bara finnas på högskoleförberedande program.
Beslut om tillstånd att bedriva utbildning på särskild variant inom det estetiska
området ges av Skolverket efter ansökan. Beslutet gäller för fyra antagningsomgångar
och Wisbygymnasiet har ett nytt tillstånd från och med antagningen 2015/2016.

Övrigt

I budgetpropositionen 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 så föreslås
satsningar motsvarande 83 miljoner för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram.
Medel avsätts till rekrytering av fler yrkeslärare och till behörighetsgivande utbildning
av yrkeslärare. Vidare avsätts medel för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet
och öka dess kvalitet. Ett förslag har skickats på remiss om att öka yrkesprogrammen
från 2 500 poäng till 2 700 eller 2 800 poäng för att yrkesprogrammen ska ge
grundläggande behörighet till högskolan utan att yrkeskurserna ska behöva minskas.
Hösten 2016 presenteras gymnasieutredningen SOU 2016:77. En gymnasieutbildning för
alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningen
framhåller vikten av att genomströmningen i gymnasieskolan måste öka. I
budgetpropositionen avsätts medel för utveckling av gymnasieskolan i linje med
utredningens förslag. Introduktionsprogrammen är de snabbast växande
programmen och regeringen avsätter 300 miljoner kr i en samlad satsning på ökad
kvalitet för dessa program. I satsningen ingår att öka förutsättningarna för att bli
4 (6)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/150

behörig till nationellt program, stöd för att bedöma elevers kunskaper och tidigare
utbildning, stärkt rätt till utbildning för asylsökande elever som fyllt 18 år,
målgruppen för gymnasial lärlingsutbildning vidgas och ska omfatta även elever på
introduktionsprogram samt förstärkt statsbidrag för en utökad lovskola för elever på
språkintroduktion.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/150

Bilaga 1

Program
Barn‐ och fritidsprogrammet

Erbjudna inriktningar
 Pedagogiskt arbete

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

El‐ och energiprogrammet






Fordons‐ och transportprogrammet

Platser
24

Kommentar
Erbjuder NIU

25

Villkor: Min 8 elever på
inriktningen
anläggningsfordon

32




Anläggningsfordon
Husbyggnad
Plåtslageri (lärling)
Dator‐ och
kommunikationsteknik
Elteknik
Personbil

Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen
Ej IMPRO på EE

Handels‐ och
administrationsprogrammet
Hotell‐ och turismprogrammet



Handel och service

26



Hotell och konferens

16

Naturbruksprogrammet









Djur
Lantbruk
Kök och servering
Bageri och konditori
Däck
Maskin
VVS

15
10
16

+ 5 IMPRO
+ 3 IMPRO

12

Ej IMPRO på RXS

Restaurang‐ och
livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
VVS‐ och fastighetsprogrammet
Vård‐ och omsorgsprogrammet

16

12
16

SUMMA YRKESPROGRAM:

220

Ekonomi
Juridik
Bild och formgivning
Musik
Språk

10
12

Humanistiska programmet







Naturvetenskapsprogrammet



Naturvetenskap

64

Samhällsvetenskapsprogrammet





Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation

96

Teknikprogrammet



Design och
produktutveckling
Informations‐ och
medieteknik

32

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet

Erbjuder ej NIU



SUMMA HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:

64

Villkor: Max 32 elever på
juridikinriktningen

10

Villkor: Max 64 elever på
inriktningen
beteendevetenskap och max
32 elever sammanlagt på
övriga två inriktningar
Erbjuder NIU
Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen

288
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Chef Grundskolan

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120
20 september 2017

Lena Nordstöm
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remiss från regionstyrelsen om införande av
elevstödjare.
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse

Bakgrund/sammanfattning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motion om införande av
elevstödjare, med underrubriken Skapa förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet, till de båda utbildningsnämnderna.
Yttrande ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 29 september.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar redan idag med frågan om att
rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan. Elevstödjare är en yrkeskategori
som är aktuell. Andra exempel är lärarassistenter och socialpedagoger.
Förvaltningen bedömer att motionärens förslag redan är omhändertagen och att
vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren vill att utbildningsnämnderna ges i uppdrag att utreda möjligheten
att anställa elevstödjare på varje skola. Dels ur ett elevperspektiv, att elever får en
större trygghet i skolan om fler vuxna finns i deras olika miljöer, och dels ur ett
arbetsmiljöperspektiv, att låta lärare vara lärare och ge möjlighet till avlastning från
”icke-pedagogiska” aktiviteter genom att anställa andra yrkeskategorier.
Förslagsställaren ser också en möjlighet att få in människor i instegsjobb1 och väcka
nyfikenhet för fortsatt arbete i skolan efter utbildning.

1Instegsjobbb

kommer att försvinna. Det kommer att bli en anställningsform som heter
Introduktionsanställning som ersätter, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och
traineejobb
1 (2)

Region Gotland
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120

Bedömning

Det här är ett bra förslag och redan idag arbetar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i den här riktningen. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs arbetet
med rekrytering av medarbetare.
Det här är naturligtvis också en fråga om ekonomi. Att ha elevstödjare på varje skola
och på varje rast medför en kostnad. Under åren 2017–2019 har barn- och
utbildningsnämnden ett sparbeting om 42,5 miljoner kronor.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är sparbetinget för motsvarande
period, 13 miljoner kronor. Utrymme för utökat antal elevstödjare inom befintlig
budget saknas.
Däremot finns möjligheten att söka riktade statsbidrag. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, tillsammans med de fackliga organisationerna. har en
överenskommelse om att söka bidrag för elevstödjare och lärarassistenter (alternativa
yrkeskategorier) vid ansökan om riktade statsbidrag för de yngre åldrarna.
För 2016/2017 beviljades ca 6 miljoner kronor för detta ändamål och motsvarande
summa är ansökt för under läsåret 2017/18.
Förvaltningens bedömning är att frågan redan är omhändertagen och att vidare
utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Om staten i en framtid ändrar inriktning på styrningen av skolan så att riktade
statsbidrag upphör så är frågan aktuell att lyfta och utreda.
Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen inklusive motion
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Sammanfattning
Analysrapporter tas fram två gånger per läsår och är del av det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå. Analysrapport HÖST har större fokus på kunskapsresultat och analysrapport
VÅR har större fokus på värdegrundsarbete och trivsel.
Skolledarna1 fortsätter utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom sina enheter och
respektive linje. Verksamhetsplanen med tillhörande arbetsplaner och handlingsplaner i dag har
utvecklats till att bli funktionella verktyg i det vardagliga arbetet.
I analysarbetet av kunskapsresultaten från läsår 16/17 och kvalitetsuppföljningssamtal som har
genomförts under hösten 2017 kan vi se några tydliga områden som återkommer på tvärs av
skolformerna. Tydligast är behovet av att utveckla arbetet med övergångar och samverkan
mellan skolor, årskurser och skolformer. Skolledarna uttrycker god vilja och engagemang kring
att utveckla, alltså att skapa rutiner och kvalitetssäkra detta arbete. Andra områden som
återkommer är skolledarnas fokus på digitalisering, kollegialt lärande och språkutvecklande
arbetssätt. Slutligen märks ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring att följa barnet,
eleven2 och deltagaren genom de olika skolformerna. På så sätt dras lärdom till de pågående
processerna och ger barn och elever de bästa förutsättningar utifrån vars och ens individuella
behov.
I de förskolor och skolor som har elever från andra länder och kulturer uttrycker skolledarna att
det är en utmaning att säkerställa en likvärdig och tillgänglig utbildning för alla. Samtidigt
upplevs en positiv effekt av att förmågan att individualisera undervisningen och därmed möta
alla barn och elevers olika behov har ökat. Projektet nyanländas lärande lyfts fram av
skolledarna i detta sammanhang. I särskolan finns en särskild utmaning i att få tag i en tolk
med rätt kompetens för att genomföra en etiskt riktig och rättssäker utredning av potentiella
särskoleelever. I samband med mottagandet av nyanlända barn och elever har interkulturalitet3
fått ökat fokus och är ett återkommande begrepp som används i samtalen.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

Arbete med att främja närvaro fortsätter på olika sätt i grundskolan, gymnasieskolan och
folkhögskolan. Folkhögskolans erfarenhet visar att det är avgörande för att säkra närvaron att
tidigt skapa grupper och sammanhang för eleverna. Nära kopplat till närvaro och frånvaro är
psykisk ohälsa. Både i grundskolan och gymnasieskolan märks en ökande psykisk ohälsa hos
eleverna, särskilt bland flickor och kvinnor.
Resultat av kartläggningen av språklig medvetenhet som genomförs i förskoleklass under
höstterminen ger indikationer på att arbetet med språklig utveckling i förskolan ger resultat.
Resultaten har förbättrats i perioden 2014 - 2016 och förskolecheferna använder i större grad
än tidigare resultatet av språklig medvetenhet i sina analyser. Förskolorna har stort fokus på att
arbeta med språkutvecklande arbetssätt, till exempel i form av bildstöd och teckenstöd. Även
digitaliseringen skjuter fart i de flesta förskolor.
Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola avseende läsår 2016/2017 visar med
några få undantag en försämring på totalnivå jämfört med tidigare år. Det finns skillnad i
resultat mellan skolor och även mellan pojkar och flickor. Analysen visar att antal och andel
nyanlända elever i de gotländska skolorna kan påverka skolans resultat. Ett arbete med att
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
Interkulturalitet avser interkulturell kommunikation inom skolan och inom ett samhälle, dvs mötet mellan personer från skilda kulturer
och ömsesidig förståelse dem emellan
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utveckla våra system och analysverktyg påbörjas under hösten 2017 med syftet att kunna följa
de nyanländas kunskapsinhämtning och progression, samt för att förbättra förutsättningarna för
analysarbetet framöver. Insatsen PRIO4 har påbörjats i flera skolor där kunskapsresultaten har
varit sämre över tid. Utöver PRIO pågår flera olika insatser i grundskolan med syfte att öka
likvärdigheten för alla barn och elever.
I grundsärskolan och gymnasiesärskolan finns inga kunskapsresultat att följa upp, men vikten
av att följa elevernas utveckling och progression lyfts i höstens kvalitetsuppföljningssamtal. Att
lärarna har höga förväntningar på eleverna är viktigt för att eleverna ska nå sin fulla potential.
Gymnasieskolans kunskapsresultat för läsåret 2016/2017 visar inga större förändringar på
totalnivå jämfört med läsåret innan. Undantaget är andelen som uppnår högskolebehörighet
efter avslutat yrkesprogram som har ökat jämfört med läsåret 2015/16. Generellt har
högskoleförberedande program högre resultat än yrkesprogram och kvinnor högre resultat än
män. Elevernas försämrade läsförståelse över längre tid är en anledning till att Wisbygymnasiet
läsåret 2017/2018 deltar i Skolverkets satsning Läslyftet.
För vuxenutbildningen finns en utmaning i att hitta goda indikatorer för att följa upp
verksamheten och ett arbete kring detta har påbörjats. Det finns även behov av att hitta sätt
att kvalitetssäkra den upphandlade distansutbildningen. Att delar av vuxenutbildningens
utbildning är upphandlat medför även svårigheter med att säkra likvärdigheten för
vuxenutbildningens alla elever.
Folkhögskolans uppdrag skiljer sig gentemot andra skolformer som styrs av Skollagen.
Folkhögskolan mäter inte kunskapsresultat och sätter inte betyg, men bedömer färdigheter och
mäter behörighet till högskolestudier. Folkhögskolan upplever är en ökning av elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har påbörjat en utbildningsinsats för lärarna inom
detta området.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

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 och vuxenutbildning. 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 HÖST som görs på hösten, fokuserar på kunskapsresultat medan analysrapport
VÅR som skrivs på våren fokuserar på värdegrundsarbetet inom verksamheterna, bland annat

4

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad, står för prioritering, resultat, initiativ, organisation.
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trygghet. De två huvuduppdragen, att förmedla kunskap och skapa trygghet är beroende av
varandra och påverkar varandra.
Även Gotlands Folkhögskola har fått ett ökat krav på systematiskt kvalitetsarbete, vilket följs
upp.
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 HÖST:










Verksamhetsplan 2017, med tillhörande arbetsplaner och handlingsplaner
Kvalitetsuppföljningssamtal med skolledare (se bilaga 1 för frågeställningar som lyftes i
samtalen)
Resultatsammanställningar efter läsår 16/17
Samtliga skolledares skriftliga analys av respektive skolas resultat
Analysrapport 1 2016/2017
Analysrapport 2 2016/2017
Analysarbetet i kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Analysarbetet i avdelningschefsmöte och arbetsutskott för barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Delårsrapport 2 2017

4. Analys och diskussion

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

I analysarbetet av kunskapsresultaten från läsår 16/17 och kvalitetsuppföljningssamtal som har
genomförts under hösten 2017 kan vi se några tydliga områden som återkommer. Tydligast är
behovet av att utveckla arbetet med övergångar och samverkan mellan skolor, årskurser och
skolformer. Skolledarna uttrycker god vilja och engagemang kring att utveckla, alltså att skapa
rutiner och kvalitetssäkra detta arbete. Andra områden som återkommer är skolledarnas fokus
på digitalisering, kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt. Slutligen märks ett ökat
intresse och en ökad medvetenhet kring att följa barnet, eleven och deltagaren genom de olika
skolformerna. På detta sätt dras lärdom till de pågående processerna och barn och elever ges
de bästa förutsättningar utifrån vars och ens individuella behov.
I de förskolor och skolor som har elever från andra länder och kulturer uttrycker skolledarna att
det är en utmaning att säkerställa en likvärdig och tillgänglig utbildning för alla. Samtidigt
upplevs en positiv effekt av att förmågan att individualisera undervisningen och därmed möta
alla barn och elevers olika behov har ökat markant. Projektet nyanländas lärande lyfts fram av
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skolledarna i detta sammanhang. Även interkulturalitet är ett återkommande begrepp som
används i samtalen.
Vi ser att skolledarna fortsätter utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom sina enheter
och respektive linje. Många uttrycker att verksamhetsplanen med tillhörande arbetsplaner och
handlingsplaner i dag har utvecklats till att bli funktionella verktyg i det vardagliga arbetet.

4.1. Förskola
Resultatsammanställning av språklig medvetenhet görs i förskoleklass enligt rutiner i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens gemensamma språkplan. Den ger indikationer på
resultatet av arbetet med språklig utveckling inom förskolan. Kartläggningen genomförs
hösttermin och vårtermin. Särskilt höstterminens resultat ger en indikation på hur förskolan
medvetet har arbetat med språkutvecklande arbetssätt.
Även i år visar höstterminens resultat på skillnader mellan pojkar och flickor, enheter och linjer.
På kommunnivå har andelen elever som nått gränsvärdet för okej 5 ökat något höstterminen
2016 jämfört med höstterminen 2015. Under perioden 2014 – 2016 ser vi dock en glädjande
utveckling, där båda andelen elever som nått gränsvärdet för okej ökat och andelen som nått
gränsvärdet för allvarligt minskat. Resultaten hösten 2016 visar på marginella skillnader mellan
könen i andel som uppnår okej. Dock visar resultaten att flickor i större utsträckning når
gränsvärdet för varning, till skillnad från pojkar som i större utsträckning hamnar inom
gränsvärdet för allvarligt.
Förskolecheferna beskriver att förskolorna har ett stort fokus på att arbeta med
språkutvecklande arbetssätt, bland annat i form av bildstöd och teckenstöd. Även digitalisering
och användandet av digitala hjälpmedel som pedagogiska verktyg har börjat ta fart i förskolan
Behovet av att arbeta både med språkutvecklande arbetssätt och digitala hjälpmedel har ökat i
samband med mottagande av nyanlända inom förskolan. I kvalitetssamtalen framkommer även
att förskolecheferna i högre grad än tidigare använder resultaten av kartläggningen av språklig
medvetenhet i sina analyser. Svårigheter att följa upp resultaten finns dock för de förskolor vars
barn överlämnas till flera olika skolor. Övergång och samverkan mellan förskola och skola är ett
återkommande tema, där kvalitet och förutsättningar varierar. Det finns ett behov av att
utveckla och förankra de gemensamma rutiner som redan finns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

I Hemse har ett samarbete mellan folkhögskola och förskola påbörjats för att stödja
vårdnadshavare som går SFI på folkhögskolan. Samarbetet gynnar de nyanlända familjerna och
förskolans verksamhet och kan utvecklas ytterligare. Kulturella skillnader bjuder på utmaningar
både för personal och för de nyanlända själva, som exempelvis förståelse av förskolans
verksamhet och uppdrag, genus och jämställdhet med mera.
Planerad personalrotation lyftes som positivt i analysrapport 2 läsår 16/17 och genomförs nu
inom flera förskoleområden. De positiva effekterna är att barn och vårdnadshavare känner
större trygghet när en personal följer med vid avdelningsbyte och att fastlåsta kulturer och
arbetssätt i arbetslagen motverkas.

Höstterminens test består av fyra delar, där varje klarat deltest ger maximalt 4 poäng. Maxpoäng for hela testet är 16.
Barn i spannet 9—13 poäng (varning) följs upp extra och för barn i spannet 0–8 poäng (allvarligt) kan insatser behöva sättas in. Barn
som uppnår 14–16 (okej) poäng anses inte vara i behov av extra uppföljning eller särskilda insatser. I framtida
resultatsammanställningar och analysrapporter kommer begreppen ok, varning och allvarligt att omarbetas och förankras.
5
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4.2. Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
För tester inom språklig medvetenhet del 2 som görs på vårterminen i förskoleklass visar
resultaten på kommunnivå att en lägre andel barn bedöms okej i jämförelse med höstens
resultat. Att notera är dock att testerna som görs på hösten inte går att jämföra med de tester
som görs på våren då det är olika färdigheter som bedöms. När vårterminen 2017 jämförs med
vårterminen 2016 visar resultaten på kommunnivå en marginell minskning av andelen barn som
bedömts okej samt en marginell ökning av andelen barn som bedömts med varning. Vårens
tester visar precis som höstens tester skillnader mellan pojkar och flickor, enheter och linjer.
Resultaten för nationella prov årskurs 3 inom matematik visar att andelen som fått godkänt på
samtliga delprov har ökat under 2017 i jämförelse med 2016. Skillnader mellan flickor och
pojkar är marginell. Gotland når dock inte upp till de höga resultat som redovisades under
2015. I analysrapport 1 2016/2017 funderades det kring orsakerna till den stora nedgången i
resultat mellan 2015 och 2016. En teori var att 2015 års höga resultat var en effekt av
matematiklyftet som genomfördes samma år och att nedgången i resultatet till 2016 berodde
på att effekten av satsningen på matematiklyftet redan hade klingat av. En annan teori var att
provet för 2016 var svårare än i 2015, vilket i så fall borde medföra en liknande nedgång mellan
åren för övriga kommuner och riket i sin helhet. Resultat för riket 2016 finns nu tillgängliga och
visar ingen liknande skillnad i resultat mellan 2015 och 2016.
Resultaten för nationella prov årskurs 3 i svenska/svenska som andraspråk visar att andelen
som fått godkänt på samtliga delprov har minskat under 2017 i jämförelse med 2016. Skillnader
mellan pojkar och flickor är markant där pojkarnas resultat är ca tio procentenheter lägre än
flickornas. I svenska/svenska som andraspråk ser vi en negativ trend under de senaste fem
åren där resultaten har fallit. För nationella prov inom årskurs 3 ser vi även stora skillnader
mellan skolorna på Gotland.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

Resultaten för nationella prov årskurs 6 i matematik visar på en försämring i måluppfyllelse i
jämförelse med de senaste fyra årens mätningar. Skillnaden mellan flickor och pojkar ökar
under 2017. Det beror på att pojkarnas måluppfyllelse minskar ytterligare i förhållande till
flickornas. Resultaten i nationella prov årskurs 6 i svenska/svenska som andraspråk visar även
på en försämring i måluppfyllelse i jämförelse med de senaste fyra årens mätningar.
Skillnaderna mellan pojkar och flickor kvarstår där flickorna i högre utsträckning når godkänt på
proven än pojkarna. Resultaten i nationella prov årskurs 6 i engelska visar på en försämring i
måluppfyllelse i jämförelse med de senaste årens mätningar. Skillnaderna mellan pojkar och
flickor är marginella. Inom samtliga ämnen för nationella prov årskurs 6 har Gotlands
kommunala skolor legat i nivå med riksgenomsnittet de senaste tre åren. Intressant att följa är
om trenden håller i sig och att vi kommer att se en lägre måluppfyllelse nationellt under 2017
eller om de gotländska resultaten avviker.
I svenska och matematik presterar på kommunnivå flickorna bättre än pojkarna, men i engelska
finns på kommunnivå inga skillnader mellan pojkar och flickors resultat.
Andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har minskat i jämförelse med 2016 men ligger
i nivå med resultaten för 2015. De senaste åren har de kommunala eleverna i årskurs 9
presterat i nivå med riket eller bättre. För 2017 går det endast att jämföra med statistik från
riket och jämförbara kommuner där asylsökandes resultat är medräknade. I dessa fall ligger de
gotländska kommunala skolorna i nivå med jämförbara kommuner och riket. Skillnader i
andelen behöriga finns mellan skolor och mellan flickor och pojkar. Andelen flickor som blir
behöriga till yrkesprogram på gymnasiet är större än andelen pojkar.
Även andelen elever med fullständiga betyg har sjunkit från 2016. Andelen flickor som går ut
grundskolan med fullständiga betyg är högre än andelen pojkar.
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I analysarbetet av kunskapsresultaten för grundskolan på Gotland ser vi att andelen nyanlända i
de gotländska skolorna kan påverka skolans totala resultat. Antal och andel nyanlända skiljer
sig i de olika skolorna. I många fall har de nyanlända eleverna inte hunnit få den kunskap som
krävs för att nå målen på de nationella proven eller för att få ett godkänt betyg i årskurs 9.
Denna aspekt är viktig att ta med i analysen av varje skolas resultat.
För att kunna följa de nyanländas kunskapsinhämtning och progression ser vi ett stort behov av
att utveckla våra system och analysverktyg. Ett arbete kommer att ta fart under hösten 2017
för att i möjligaste mån förbättra och fördjupa analysarbetet framöver.
Några skolor visar resultat som över tid sticker ut i negativ riktning. Dessa resultat kräver
ytterligare analyser, åtgärder och uppföljningar som genomförs av kvalitets- och
utvecklingsavdelningen i samarbete med chef för grundskolan. En insats som redan har
påbörjats på flera skolor där resultaten har varit sämre över tid är PRIO. Utbildnings-och
arbetsförvaltningen avser att genomföra PRIO på alla Gotlands kommunala grund- och
gymnasieskolor. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att flera skolenheter har få elever i de
årskurser där resultaten mäts och därmed kan enstaka elevers resultat ge stora utslag i
statistiken.
En annan insats är skolornas deltagande i Specialpedagogiska skolmyndighetens
uppdragsutbildning Så gör vi det möjligt och Skolverkets Specialpedagogik för lärande. Här
uttrycks i höstens kvalitetsuppföljningssamtal en stark vilja att öka lärarnas kompetens och
förmåga att anpassa lärandemiljön och undervisningen och därmed öka likvärdigheten för alla
barn och elever.
Ytterligare en åtgärd som är vidtagen och som gäller från och med höstterminen 2017 är de av
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens framtagna handlingsplaner. Syftet är att kvalitetssäkra
undervisning och uppföljning och därmed höja måluppfyllelsen och likvärdigheten inom
Gotlands kommunala skolor. Utöver handlingsplanen i matematik finns språkplanen som har
reviderats under 2017.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

I kvalitetsuppföljningssamtalen lyfts vikten av att se elevens hela skoldag. Gemensam
planering och konferenstid för personal och pedagoger i skola och fritidshem bidrar till att skapa
goda förutsättningar för detta. Ett annat exempel på att se elevens hela skoldag är att ha
rastpedagoger från fritidshemmet som har ansvar för rastaktiviteter. Detta har införts på
Lyckåker och upplevs ha positiv effekt på lektionerna eftersom antalet konflikter under rasten
minskar och att möjligheten för lärande utanför lektionstid ökar.
Arbetet med att främja närvaro pågår både lokalt, regionalt och nationellt. Ett exempel på
framgångsrikt arbete med närvaro genomförs på Solberga, som har anställt socialpedagoger
som följer upp alla elevers närvaro varje dag. Framtagandet av utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens handlingsplan för att förebygga och åtgärda frånvaro samt främja
närvaro pågår.
Nära kopplat till närvaro och frånvaro är den ökande psykiska ohälsan bland eleverna. Flera
skolledare uttrycker en ökande tendens till att särskilt flickor i nian blir utbrända under
vårterminen. Ökande psykisk ohälsa märks även på gymnasieskolan, mer om detta under 4.4

Gymnasieskola.
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4.3. Grundsärskola och gymnasiesärskola
För grundsärskolan och gymnasiesärskolan finns inga kunskapsresultat att följa upp. Däremot
används Schoolsoft som ett verktyg där utarbetade matriser underlättar för eleverna att förstå
bedömningen av deras kunskapsnivå.
Avsaknad av kunskapsresultat till trots lyfts vikten av att följa elevernas utveckling och
progression i kvalitetsuppföljningssamtalen. Viktigt är att särskolans elever utvecklas till att
klara sig självständigt utifrån sina förutsättningar. Rektor för gymnasiesärskolan beskriver att
det är viktigt att jobba med elevens förståelse av vad utvecklingsstörningen innebär för eleven
själv. Lika viktigt är det att arbeta med pedagogerna och deras inställningar och förväntningar
på eleverna. Att ha höga förväntningar på eleverna är viktigt för att eleverna ska nå sin fulla
potential.
Man ser en ökning av antalet elever i yngre åldrar på väg in i grundsärskolan. I
kvalitetsuppföljningssamtalen framförs behov av flexibilitet kring fritidshemsplats för särskolans
elever, vilket även uppmärksammas i delårsrapport 2 2017.
Svårigheter finns kring inskrivning och mottagning av nyanlända elever i grundsärskolan. Att få
tag på en tolk med rätt kompetens medför att det kan ta tid innan det är möjligt att göra en
etiskt riktig och rättssäker utredning av potentiella nyanlända särskoleelever.

4.4. Gymnasieskola

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

Andel avgångselever som uppnått examensbevis efter att ha avslutat sin utbildning på
Wisbygymnasiet 2017 är oförändrat jämfört med 2015 och 2016. Jämfört med 2016 har
andelen ökat något för yrkesprogrammen och minskat något för de högskoleförberedande
programmen. Skillnaden mellan könen är 2017 mindre för yrkesprogram än för
högskoleförberedande program. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet efter avslutat
yrkesprogram på Wisbygymnasiet har ökat 2017 jämfört med 2016. Kvinnor uppnår i högre
grad högskolebehörighet än män, men för både kvinnor och män gäller att andelen har ökat
jämfört med 2016 och att skillnaden i resultat mellan könen har minskat. För Wisbygymnasiet
totalt är genomsnittligt betygspoäng för elever med examensbevis oförändrat 2017 jämfört med
2015 och 2016. Resultatet för Wisbygymnasiet har varit högre än genomsnittet för riket i
perioden 2014–2016 och är även 2017 högre än tidigare års genomsnitt för riket. Siffror för
riket 2017 finns ej att tillgå.
Generellt gäller att kvinnor har högre resultat än män, att högskoleförberedande program har
högre resultat än yrkesprogram och att det finns stora skillnader i resultat mellan de olika
programmen och för ett och samma program över tid. Skillnader i resultat mellan program och
för ett program över tid måste dock tolkas med försiktighet eftersom flera program har ett lågt
antal elever i den årskurs som mäts vilket medför att enstaka elevers resultat kan ge stora
utslag i statistiken. En annan påverkande faktor är skillnader och förändringar i söktryck och
konkurrens vilket ger olikheter i meritvärdet eleverna har från grundskolan på de olika
programmen.
En farhåga har varit att Wisbygymnasiets omorganisering samt återflytt till Sävehuset under
2017 skulle ha en negativ påverkan på elevernas resultat. I kvalitetsuppföljningssamtalen
uttrycks glädja över att elevernas resultat detta till trots har varit stabila.
I kvalitetsuppföljningssamtalen framkommer en oro från gymnasiets sida kring försämringen
över tid i elevernas läsförståelse. Till exempel har dagens gymnasieelever svårt att förstå texter

9 (12)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport HÖST
2017

som gymnasieeleverna för tio år sedan inte hade problem med att förstå. Det är en anledning
till att alla lärare på Wisbygymnasiet läsåret 17/18 deltar i Skolverkets satsning Läslyftet.
Hösten 2017 genomförde Wisbygymnasiet screening i svenska och matematik av samtliga
elever i år 1, vilket även beskrivs i delårsrapport 2 2017. I likhet med grundskolans skolledare
uttrycker även gymnasiets skolledare ett behov av att utveckla arbetet med övergång och
samverkan mellan högstadiet och gymnasiet. Av denna anledning har arbetet med att revidera
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens handlingsplan för övergång och samverkan mellan
grundskola och gymnasieskola påbörjats. Positivt är att vi under kvalitetssamtalen har sett ett
påfallande stort intresse och vilja från skolledare både på högstadieskolor och gymnasiet att ta
del av varandras arbete och att utveckla samverkan mellan skolformerna.
Arbete med att främja närvaro fortsätter. Bland annat har en ny s.k. frånvarotrappa6 tagits
fram. Nära kopplat till närvaro och frånvaro är ökande psykisk ohälsa bland eleverna, särskilt
bland kvinnor på utvalda program. En enkät har genomförts bland eleverna på dessa
programmen för att kartlägga och motverka den ökade psykiska ohälsan. Enkätresultaten
visade att elevernas upplevelse av den ökande psykiska ohälsan till stor del berodde på skolans
höga krav. En insats som har gjorts för att minska den psykiska ohälsan på dessa program är
att eleverna numera läser färre kurser/ämnen åt gången. Wisbygymnasiet har även initierat ett
brett hälsofrämjande projekt i samarbete med elevhälsan, vars syfte är att minska den psykiska
ohälsan. Projektet ska pågå över flera år.
I och med Wisbygymnasiets omorganisation och återflytt till Sävehuset är elever på
språkintroduktionsprogrammet inte längre samlade i en egen byggnad, vilket har haft positiv
effekt vad gäller integrationen på skolan.

4.5. Vuxenutbildning

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

För gymnasial vuxenutbildning sammanställs andel kursdeltagare med lägst betyget E i svenska
1, matematik 1b och engelska 5. Andelen kursdeltagare på Gotland med lägst betyget E i
svenska 1 har ökat betydligt i perioden 2013 – 2016 och resultatet 2016 är även betydligt högre
än resultatet för riket. Andelen kursdeltagare på Gotland med lägst betyget E i matematik 1b
har minskat något i perioden 2014 – 2016 och är marginellt lägre än för riket. Andelen med
lägst betyg E i engelska 5 ökade för Gotland i perioden 2013 – 2015 och var även högre än för
riket totalt. Andelen med lägst betyg E i engelska minskade sedan betydligt mellan 2015 och
2016 och blev även lägre än för riket.
För vuxenutbildningen sammanställs även andel kursdeltagare som uppnår målen i nationella
prov i svenska för invandrare (SFI). Resultaten som redovisas är hämtade från Skolverkets
nationella statistik. För några år och kurser saknas resultat eftersom underlaget är litet och
redovisas därför inte av sekretesskäl7. Statistiken specificerar ej heller vilken skola utbildningen
genomförs på utan inkluderar alla som har genomfört nationella prov i svenska för invandrare
och som är folkbokförda på Gotland. Utmaningar finns i att hitta bättre indikatorer att följa upp
och ett arbete kring detta har påbörjats.
Utmaningar kring att följa upp vuxenutbildningen lyfts även i kvalitetsuppföljningssamtalen.
Särskilt diskuterades möjligheterna att kvalitetssäkra den upphandlade distansutbildningen från
Hermods och att säkra likvärdighet i vuxenutbildningen. Som exempel lyfts i samtalen att lärare
på vuxenutbildningen deltar i ett utvecklingsarbete genom Specialpedagogiska
6
7

Verktyg och vägledning när en elev är frånvarande
Skolverket redovisar ej resultat om antalet enheter i redovisningsgruppen är mindre än tre och uppgiften bedömts som känslig.
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skolmyndigheten, en satsning som inte riktar sig mot lärare i den upphandlade utbildningen
Rektor för vuxenutbildningen lyfter även behovet av att kvalitetssäkra utbildningen i svenska för
invandrare i och med det ökade antalet elever på utbildningen. Flexibilitet i organisationen lyfts
som avgörande för att utbildningen ska vara tillgänglig för alla och anpassad efter individens
livssituation.

4.6. Folkhögskola
Folkhögskolans uppdrag skiljer sig gentemot skolformer som lyder under Skollagen. I
folkhögskolan mäts inte kunskapsresultat och betyg sätts inte. Däremot bedömer folkhögskolan
färdigheter och mäter behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram.
I kvalitetsuppföljningssamtalen uppmärksammar folkhögskolans skolledare att skolan upplever
en ökning av deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En utbildningsinsats för
lärare inom detta området har påbörjats.
I likhet med grundskolan och gymnasieskolan arbetar Gotlands folkhögskola aktivt med att
främja närvaro. Rektor berättar att det första året på folkhögskolan kan vara en utmaning för
mindre studiemotiverade deltagare. Skolans erfarenhet visar att det för att säkra närvaron är
avgörande att tidigt skapa grupper och sammanhang för deltagarna.
Folkhögskolan har svenska från dag ett för asylsökande, svenska för invandrare och
etableringskurs som riktar sig till nyanlända. Som redan nämnts under 4.1 Förskola pågår
samarbete mellan förskolan och folkhögskolan i Hemse.

5. Slutsatser
Digitalisering och användandet av digitala hjälpmedel som pedagogiska verktyg har börjat ta
fart framförallt i förskolan. Arbetet med språkutvecklande arbetssätt i förskolan kan troligen
delvis förklara de förbättrade resultaten i språkscreeningen. Här finns dock behov av att hitta
system för återkoppling från förskoleklass tillbaka till förskolan samt från förskola till
förskoleklass i de områden där förskolorna överlämnar barn till flera olika skolor.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

Fördelarna med planerad personalrotation inom förskolan har uppmärksammats hos flertalet
förskolechefer och har nu blivit verklighet i flertalet av Gotlands kommunala förskoleområden.
När det gäller övergång och samverkan behöver rutinerna revideras, förankras och stämma
överens med kommande nya direktiv. I delårsrapport 2 för 2017 föreslås det att elever som nått
gymnasiebehörighet med extra anpassningar och/eller särskilt stöd på högstadiet ska ha
särskild överlämning. Den ökade viljan och engagemanget kring att samarbeta och utveckla
arbetet med övergångar och samverkan tyder på att den nya utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen börjar hitta nya former för möten och samverkan.
Integration har varit en särskild punkt i kvalitetsuppföljningssamtalen. Detta till trots har
integration och mottagande av nyanlända barn och elever inte fått stort utrymme, utom i de
samtal där verksamheter som fortfarande har många nyanlända barn och elever har deltagit.
Kring nyanlända inom skolan behöver förvaltningen göra ett krafttag då vi i dagsläget inte i
detalj kan redogöra för antalet nyanlända i de gotländska skolorna samt eventuell påverkan på
de kunskapsresultat som redovisats. Förvaltningen ser även stora behov av att kunna kartlägga
nyanlända elevers utveckling i skolan.
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Ett växande behov finns av att följa och utveckla vårt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa
hos elever och deltagare inom alla skolformer. Nära kopplat till elevers och deltagares psykiska
ohälsa är deras höga frånvaro. Arbetet med att ta fram utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
nya handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda frånvaro pågår.
De insatser som redan pågår för att höja kvaliteten i våra verksamheter är prioriterade efter
noggrann nulägesanalys och enligt prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen för
2017. Det är av stor vikt att ha en plan för det fortsatta arbetet efter varje insats slut för att få
långsiktig effekt som påverkar barn och elevers kunskapsresultat och måluppfyllelse.
Specialpedagogiska skolmyndighetens kompetensutveckling Så gör vi det möjligt förväntas ha
en positiv effekt i alla skolformer när det gäller övergång och samverkan, tillgängliga lärmiljöer,
ökat trygghet och närvaro. Satsningen är långsiktig och processen ska pågå över flera år.

Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132

Datum 2016-10-16

Vår samlade analys av arbetet med verksamhetsplanen för 2017 är att de prioriterade
utvecklingsområdena bör vara i fokus även i verksamhetsplanen för 2018.
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Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Bilaga 1

Kvalitetsuppföljning med förskolechefer, rektorer,
biträdande förskolechefer/rektorer
Hej på er alla!
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen står nu i startgroparna att påbörja
kvalitetsuppföljningssamtal med alla er skolledare inom Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
” Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. ”
Skollagen 4 kap § 3
Genom kvalitetsuppföljningssamtalen får vi en chans att ta del av varandras
utvecklingsarbeten inom respektive förskole- och skolområde och på så sätt
sprida goda exempel och erfarenheter. Vi ser verkligen fram emot att lyssna på
era analyser av verksamheternas resultat och planer för att nå högre
måluppfyllelse under nästa verksamhetsår.
Utgångspunkten för samtalen är VP 2017, delårsrapporter nr 2 och övriga
resultat du har från din verksamhet.
Vi kommer att fokusera kring nedanstående frågeställningar vilka
sammanfattas av oss i en skriftlig analysrapport 1. Den redovisas för BUN och
GVN i slutet av oktober.

Välkomna!
Elisabeth Jonsson Höök
Chef kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Heléne Wallerstedt
Kvalitetsutvecklare

Caroline Gränefjord
Kvalitetscontroller

Christina Højland Nielsen
Kvalitetscontroller

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Frågeställningar från prioriterade utvecklingsområden VP 2017
4.1 Likvärdig och tillgänglig utbildning
Lärande
Kan du utifrån resultaten i våras se en förändring i någon riktning, positiv eller
negativ?
Vilka är orsakerna?
4.5 Integration
Nyanländas lärande
Vilka utvecklingsområden har du arbetat med och vilka resultat har du nått?
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11 september kl 1400–1600, Storgraut - förskola-grundskola
Heléne, Christina och Torsten
Minnah Storm
Jan Wahlèn
Carina Lindby
Jessica Passvik

Klinte/Sanda So
Lärbro So
Terra Nova So
Roma/Dalhem/Endre Fo

11 september kl 1400–1600, Stora Karlsö - förskola-grundskola
Karin och Caroline
Cecilia Lundberg
Åsa Olofsson
Stig Nilsson
Jenny Nilsson
Marie Andersson

Solklint So
Lyckåker So
Gråbo Fo
Roma/Endre/Dalhem Fo
Fole/Stenkyrka Fo

12 september kl 0830–1030 Stora Karlsö – förskola-grundskola
Karin, Christina och Torsten
Anki Munther
Marika Pettersson
Cecilia Magnusson
Ted Kahlbom
Ingrid Swebilius
Vicky Linderborg

Lyckåker SO
Hemse Fo
Norrbacka/St Hans So
Solberga So
Norrbacka/St Hans Fo
Högby So

12 september kl 1300–1500 Storgraut - förskola-grundskolagrundsärskola

Karin och Christina

Siv Bendelin
Ann-Sofi Lindgren
Jan Östre
Emma Jansson
Johanna Herbst

Grundsärskolan
Fole/Stenkyrka So
Väskinde So
Garda/Stånga So/Fo
Lyckåker Fo

21 september kl 1000–1200 Storgraut - högstadiet-gymnasietfolkhögskola
Karin, Caroline och Lena
Linda Ekedahl
Gun Thomsson
PeO Sahlberg
Karin Lekander
Jessica Nilsson

Wisby gymnasiet
Solklintskolan åk 7–9
Folkhögskolan
Wisby gymnasiet
Klinte skola åk 7–9

21 september kl 1000 – 1200 Stora Karlsö - högstadiet-gymnasietHeléne, Christina och Torsten
folkhögskola
Peter Lerman
Jane Ahrling
Kerstin Andersson
Björn Sölvhammar

Wisby gymnasiet
Wisby gymnasiet
Solbergaskolan åk 7–9
Folkhögskolan
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21 september kl 1300–1500 Storgraut – högstadiet-gymnasietvuxenutbildning
Karin, Christina, Lena och Torsten
Lovisa Jansson
Hanna Sällström-Jonasson
Erik Rudstedt
Cecilia Tofftén
Helen Hansesjö

Wisby gymnasiet
Vuxenutbildningen
Solberga So
Södervärn So
Wisby gymnasiet

22 september kl 1000 – 1200 Stora Karlsö – förskola – grundskola
Karin och Caroline
Laila Borwall
Ingemar Andersson
Bo Kristiansson

Klinte/Sanda Fo
Tjelvar So
Fårösundsskolan So

22 september kl 1300 – 1500 Stora Karlsö - förskola-grundskola
Elisabeth, Susan och Caroline
Jörgen Norström
Anneli Eriksson
Michaela Unger
Anneli Sandell
Petra Larsson

Gråbo So
Västerhejde Fo
Terra Nova Fo
Dalhem/Endre So
Väskinde Fo

22 september kl 1300 – 1500 Storgraut – förskola-grundskola
Karin, Christina och Torsten
Per Wessman
Cecilia Thomasson
Marianne Gustavsson
Estelle Östergren

Allé/Humlegårds So
Tjelvar Fo
Lärbro/Fårösund/Solklint Fo
Norrbacka/St Hans Fo

26 september kl 1430 – 1630 Storgraut -högstadiet-gymnasietfolkhögskola-gymnasiesär/Lärvux
Karin, Christina, Lena och Torsten
Luis Barnes
Marcus Larsson
Helena Jungenstam
Thomas Nilsson
Anders Stoltz
Viktoria Norberg

Wisby gymnasiet
Södervärn åk 7–9
Högbyskolan åk 7–9
Folkhögskolan
Gymnasiesärskolan/Lärvux
Roma skola åk 7–9

26 september kl 1430 – 1630 Stora Karlsö

- förskola-grundskola

Heléne, Caroline och Susan
Irene Uddin
Gitte Daun
Henrik Hammarskjöld
Robert Edfeldt
Anna Herlöfsson
Eva Gutenwik

Gråbo Fo
Humlegårds Fo
Norrbacka/St Hans So
Roma So
Öja/Havdhem So/Fo
Gråbo So
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Insatser vid de enheter som redovisar svaga resultat över tid
Sammanfattning

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen fick vid BUN:s arbetsutskotts sammanträde
2017-10-03 i uppdrag att tydligare beskriva de insatser som riktas mot enheter som
visar på svaga resultat över tid.
För att identifiera dessa enheter har en sammanställning av resultat för 2014–2017 på
nationella prov använts. I åk 3 för ämnena svenska och matematik, för åk 6 i svenska,
matematik och engelska samt betyg i åk 6.
Utifrån ovanstående kan fyra enheter i både åk 3 och åk 6 identifieras för att under
flera år i rad ha uppnått svaga resultat.
För årskurs 9 har andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasiet använts som mått.
Förutom det har även SALSA-värdet använts, dvs det förväntade resultat en skola
bör ha jämfört med skolans verkliga resultat.
För åk 9 klarar alla högstadieskolor förutom Klinte och Högby sig bättre än förväntat
och resultat över tid är goda eller mycket goda. Klinte och Högby ligger under
förväntat värde.
Grundfrågan var, vad gör vi med enheter som uppvisar svaga resultat över tid? För
att svara på frågan har vi analyserat hur de förskolor som levererar elever till de här
fyra enheterna fungerar. Samt inte minst hur förskolor till de enheter som år efter år
levererar goda resultat fungerar.
Två framgångsfaktorer visar sig:
-

ett tydligt och kontinuerligt ledarskap. Ledare som driver utveckling och som
har en systematik i sitt kvalitetsarbete lyckas.

-

att aktivt styra resurser dit de bäst behövs.

Intressant är att sjuktalen på just de här enheterna har sjunkit trots att de efter
sammanslagning till större enheter har fler elever per anställd. Analysen är att tydlig;
ledare och medarbetare som har kollegor att utveckla tillsammans med får framgång.
Bedömning

För att bryta en kedja av svaga resultat bör slutsatsen vara att än mer aktivt göra det
som vi redan vet ger framgång.
1. Att stärka ledarskapet
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2. Att styra resurser där de bäst behövs
3. Att organisera för kollegialt lärande
4. Att följa upp de insatser som görs
Vad innebär det i praktiken?

1. För att stärka ledarskapet har grundskolan och hela utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen under året satsat väldigt hårt på kompetensutveckling.
Det har varit och är; Ledarskapsutveckling för alla chefer (Edvard Lynx),
Ledarskap inom Nyanländas lärande (Skolverket), Systematiskt kvalitetsarbete
genom PRIO (SKL), Förändringsledning i skolan genom digitalisering
(ATEA) och Ledare i en tillgänglig skola (SPSM).
Föregående år rekryterade grundskolan 12 skolledartjänster. Ovanstående
insatser har varit en medveten satsning på att öka attraktiviteten för att
behålla och rekrytera skolledare. Skickliga och trygga skolledare som stannar
kvar ger förutsättningar för lärare och elever att leverera resultat över tid. I år
har vi hittills inte behövt rekrytera någon skolledare.
2. För att öka jämlikheten mellan våra enheter och styra resurser mot de enheter
som uppvisar lägre resultat över tid så finns möjligheter. Några har vi provat
men grundskolan kan bli än mer aktiv när det gäller resursfördelning.
-

Vi styr våra riktade statsbidrag mot enheter som har störst behov. Redan i
grundbeloppet tas hänsyn till olikheter. Vi har socioekonomisk viktning och
vi har en resursfördelningsmodell som ”skjuter” medel till våra små enheter
på landsbygden. Förutom detta så har vi riktat framförallt lågstadie- och
fritidshemsatsning samt bidrag för ökad jämlikhet mot enheter som har svårt
att nå goda resultat.

-

Eftersom kompetensförsörjning är en stor utmaning så är vi mer aktiva i
fördelning av vissa yrkeskategorier t.ex. specialpedagoger. Att tvinga lärare att
byta arbetsplats är ingen framkomlig väg. Vi har däremot valt att rikta
förstelärartjänster och lönetillägg där det varit extra svårt att rekrytera lärare.

-

Förstelärare har linjeövergripande ansvar för att öka likvärdighet. Om en
skola har ett svagt resultat i ett ämne år efter år så har en förstelärare varit
med i en handledande och vid något tillfälle undervisande roll, som
modellärande.

3. Kollegialt lärande har blivit ett något uttjatat begrepp men forskning och
beprövad erfarenhet visar att lärare som samarbetar, ger varandra feedback,
diskuterar undervisning, skuggar varandra på lektioner etc. ger effekt. Att
skolor samrättar och sambedömer är kvalitetssäkring. Kollegialt lärande är
alltså något som gynnar alla enheter men extra viktigt är att enheter med
svaga resultat över tid får möta enheter som år efter år lyckas väl med
läroplansuppdraget.
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På samma vis styr vi det systematiska kvalitetsarbetet för skolledare. Man
möts i samtal kring resultat under organiserade former. Ledare för skolor
som lyckas väl och skolor som har stora utmaningar.
4. Utifrån ovanstående punkter kan man konstatera att det inte saknas insatser
för att lyfta skolor med svaga resultat. Det görs mycket! Det vi kan utveckla
än mer är uppföljning av våra insatser. Vilken effekt får vårt
resursfördelningssystem? Kan vi nyttja våra förstelärare och lektorer på ett än
mer effektivt sätt? Kan vi tillsammans med de fackliga hitta vägar för lärare
som faktiskt inte håller måttet? Kan vi utveckla samarbetet med hemmen?
Avdelningschefernas uppföljning i form på både enhets- och linjenivå är bra
instrument. De uppföljningar som avdelningschef gör tillsammans med
handläggare på kvalitets- och utvecklingsavdelningen utifrån vad som kommit
fram i samband med kvalitetsuppföljningssamtal och i inspektions- och
klagomålsärenden fungerar. Men det är svårt att ändra kulturer. Det handlar
oftast om utveckling på lång sikt och inte om snabba lösningar.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Chef Grundskolan

Bilagor
SALSA – vad är det?
Andelen elever med fullständiga betyg vårterminen 2016 i jämförelse med SALSA
Meritvärde vårtermin 2016 i jämförelse med SALSA
Andelen elever med fullständiga betyg i jämförelse med SALSA för åren 2015–2016
Meritvärde i jämförelse med SALSA för åren 2015–2016
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Nyanlända i grundskolan på Gotland
Barn och utbildningsnämnden gav utbildning och arbetslivsförvaltningen i
uppdrag att redovisa hur många nyanlända elever vi har i den kommunala
grundskolan på Gotland. Uppdraget skulle mynna ut i en analys av hur antalet
nyanlända eventuellt kunde vara en förklarande variabel till de kunskapsresultat
som hämtats in för läsåret 2016/2017.
Att söka fram information kring vilka elever som är nyanlända i Gotlands
kommunala skolor har visat sig vara en utmaning med de system vi använder
idag. Efter flertalet försök att söka fram informationen i våra system har
förvaltningen insett att vi i våra nuvarande system inte har funktionen att söka
fram nyanlända. Svårigheterna ligger i definitionen av begreppet nyanländ. För
att kunna söka ut nyanlända ur våra system måste datumet då eleven kom till
Sverige framgå. I dagsläget går det endast att söka fram elever utifrån det
datum då eleven skrevs in i skolan.
Definition nyanländ:
För att tillhöra gruppen nyanlända elever i enlighet med skollagens
definition ska barnet ha varit bosatt utomlands och numera vara bosatt i
landet. Barnet ska ha påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens
start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre
anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.
Då systemen inte varit behjälpliga har förvaltningen önskat in information om
hur många nyanlända respektive kommunal skola på Gotland hade under
läsåret 2016/2017 i årskurserna 3, 6 och 9. Informationen har hämtats in via epost genom kontakt med rektorer och skolassistenter. Resultaten visar att vi
hade 12 stycken nyanlända i årskurs 3, 6 stycken i årskurs 6 och 29 stycken i
årskurs 9 när vi räknat bort antalet asylsökande. Anledningen till att vi räknat
bort antalet asylsökande kommer av att de resultatsammanställningar vi tidigare
redovisat bland annat är redovisade exklusive asylsökande.
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Antal nyanlnda läsår 16_17

Alléskolan
Dalhem
Endre
Eskelhem
Fole
Fårösund
Garda
Gråbo inkl Int.kl; exkl samba
Havdhem
Högby
Klinte
Kräklingbo
Lyckåker
Lärbro
Norrbacka
Roma
St Hans
Sanda
Solberga
Solklint
Stenkyrka
Stånga
Södervärn
Terra Nova
Tjelvar inkl språkis
Vänge
Väskinde
Västerhejde
Öja
Summa

Åk 3 Ex asyl Åk 6
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
2
0
0
1
0
2
0
0
0
5
0
6
0
0
0
0
0
4
6
4
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

0

0

0

Åk 9 andel
nyanlända på
skolan (exkl.
Ex asyl Åk 9 Ex asyl asyl)
0
0
0
0
0
0 11
8
29,63%
0
0
0
9
8
15,09%
1
6
3
8,11%
0
0
0

0

0

0

0

0,00%

2
2
0
0
0
0

16
5

9
1

5,52%
2,50%

9

0

0,00%

0
0
1
6

56

29

6,21%

3
0
0
0
1
3

3
0
0
0
1
3

2
2
0
0
0
0
0

0
2
0
27

0
0
0
12

1
0
1
21

Påverkan på resultaten

I årskurs 3 har Endre skola, Klinteskolan, Solklintsskolan, Terra Novaskolan
och Tjelvarskolan redovisat att de hade nyanlända (exkl. asylsökande).
I årskurs 6 har Klinteskolan, Solbergaskolan, Solklintskolan och Öja skola
redovisat att de hade nyanlända (exkl. asylsökande).
I årskurs 9 har samtliga skolor förutom Romaskolan redovisat att de hade
nyanlända. Störst andel nyanlända i förhållande till antalet elever i årskurs 9 på
skolan hade Fårösundskolan.

2

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 2

Framöver

För att framöver kunna söka fram de nyanlända ur systemen för att dels kunna
analysera resultaten på ett mer korrekt sätt samt kunna följa de nyanländas
kunskapsutveckling gör vi nu under hösten en satsning på att skriva in det
datum då eleven kom till Sverige i våra system. I detta arbete kommer vi att ta
hjälp av personal på skolorna samt Lotsen.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum 24 juli 2017

Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Förskola: Språkutveckling, språklig medvetenhet – screening i förskoleklass
Språklig medvetenhet, förskoleklass

Kompetensstation Språklig medvetenhet består av tre delar varav två redovisas och sammanställs
för kommunen, en på höstterminen och en på vårterminen.
Kompetensstation 1 a Språklig medvetenhet ht 2016

Alla förskoleklassbarn testas i språklig medvetenhet del 1 a under höstterminen. Del 1 a består av
fyra delar; rim, syntes, segment och första ljud. Varje klarat deltest ger fyra poäng, maxpoäng är
16.
De barn som inte uppnår minst 14 poäng följs upp extra och för de i spannet 0-8 poäng kan
insatser behöva sättas in.
Gränsvärden
Poäng
0‐8
Poäng
9‐13
Poäng
14‐16

Allvarligt
Varning
Okej

Andel barn per gränsvärde per linje och totalt för kommunen

Språklig medvetenhet 1a, f‐klass ht 2016
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fårösund‐
Slitelinjen

Romalinjen

Solbergalinjen

Södervärns‐
linjen

Klinte/Sud‐
retlinjen

Kommunen

Allvarligt

9%

1%

5%

11%

6%

7%

Varning

13%

21%

14%

17%

15%

15%

Okej

78%

78%

81%

72%

79%

78%

Högst andel barn som bedömts ”okej” finns inom Solbergalinjen (81 %), lägst andel finns på
Södervärnslinjen (72 %). I kommunen är det 7 % av barnen som behöver följas upp med
insatser.
En del enheter väljer att testa barnen som är inom spannet 0-13 poäng med språklig
medvetenhet del 1 b som är en frivillig del men används som en del i uppföljningen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Org nr 212000-0803

1 (4)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Bilaga 4

Region Gotland
Andel flickor och pojkar per gränsvärde per linje och kommunen totalt

Språklig medvetenhet 1a, f‐klass ht 2016
Flickor ‐ pojkar
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fårösund‐
Slitelinjen

Romalinjen

Solberga‐
linjen

Södervärns‐
linjen

Klinte/Sud‐
retlinjen

Kommunen

Allvarligt Flickor

9%

0%

3%

7%

6%

5%

Allvarligt Pojkar

9%

3%

7%

15%

7%

9%

Varning Flickor

13%

21%

16%

21%

12%

17%

Varning Pojkar

12%

21%

12%

13%

19%

14%

Okej Flickor

78%

79%

81%

72%

82%

78%

Okej Pojkar

79%

76%

81%

73%

74%

77%

Av de barn som bedömts ”allvarligt” är det flest pojkar, fyra procentenheter högre än flickorna
och störst andel återfinns på Södervärnslinjen. Störst variationer mellan flickor och pojkar finns i
Södervärnslinjen.
Kompetensstation del 2, språklig medvetenhet, vårterminen 2017

Alla förskoleklassbarn testas i språklig medvetenhet del 2 under vårterminen. Del 2 består av fyra
delar; första ljud, sista ljud, räkna ljud och skriva själv. Varje klarat deltest ger fyra poäng,
maxpoäng är 16 och bedömningen görs enligt samma gränsvärden som i del 1 a.
Andel barn per gränsvärde per linje och totalt för kommunen

Språklig medvetenhet 2, f‐klass vt 2017
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fårösund‐
Slitelinjen

Romalinjen

Solberga‐
linjen

Södervärns‐ Klinte/Sud‐
Kommunen
linjen
retlinjen

Allvarligt

11%

3%

7%

11%

9%

8%

Varning

15%

15%

24%

22%

20%

21%

Okej

74%

82%

69%

67%

71%

71%

Högst andel barn som bedömts ”Okej” finns inom Romalinjen (82 %), lägst andel finns inom
Södervärnslinjen (67 %). Romalinjen har lägst andel barn som bedömts ”Allvarligt” (3 %). I
kommunen är det 8 % av barnen som behöver följas upp med insatser.
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Andel flickor och pojkar per gränsvärde per linje och kommunen totalt

Språklig medvetenhet 2, f‐klass, flickor & pojkar vt 2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fårösund‐
Slitelinjen

Romalinjen

Solberga‐
linjen

Södervärns‐
linjen

Klinte/Sud‐
retlinjen

Kommunen

Allvarligt Flickor

13%

0%

7%

6%

10%

7%

Allvarligt Pojkar

9%

6%

7%

14%

8%

10%

Varning Flickor

16%

10%

17%

23%

15%

17%

Varning Pojkar

15%

22%

30%

22%

25%

24%

Okej Flickor

71%

90%

76%

71%

75%

76%

Okej Pojkar

76%

72%

63%

64%

67%

66%

På vårterminens test är andelen pojkar som bedömts ”Allvarligt” tre procentenheter högre än
andelen flickor. Det är vidare lägre andel pojkar som bedömts ”okej” på våren (66 %) än på
hösten (77 %). Andelen pojkar som bedömts ”Okej” är tio procentenheter lägre än flickor på
våren.
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Jämförelse hösttermin del 1 a och vårtermin del 2, språklig medvetenhet, per linje
och kommunen totalt

78%

13%

74%

78%

69%
82%

81%

24%

15%
21%

15%

72%

17%

67%
79%

22%

71%

20%
15%

14%

78%

15%

71%

21%

11%
11%
9%
8%
7%
7%
6%
5%
3%
1%
ht 2016 vt 2017 ht 2016 vt 2017 ht 2016 vt 2017 ht 2016 vt 2017 ht 2016 vt 2017 ht 2016 vt 2017
9%

11%

Fårösund/Slitelinjen
Okej

78%

Varning
Allvarligt

Romalinjen

Solbergalinjen

74%

78%

82%

81%

69%

13%

15%

21%

15%

14%

24%

9%

11%

1%

3%

5%

7%

Södervärnslinjen Klinte/Sudretlinjen
72%

Kommunen

67%

79%

71%

78%

71%

17%

22%

15%

20%

15%

21%

11%

11%

6%

9%

7%

8%

Endast Romalinjen visar en positiv förändring gällande andel barn som bedöms ”Okej” från höst
till vår. Stor skillnad har det blivit i Solbergalinjen där tolv procentenheter färre bedöms ”Okej”
under våren jämfört med hösten. Sätt över hela kommunen visar ovan jämförelse att andelen
barn som bedömts ”Allvarligt” har ökat med en procentenhet från hösten till våren samt att
andelen barn som bedömts ”Okej” har sjunkit med sju procentenheter.
Observera dock att det är olika tester som görs på hösten respektive på våren vilket gör att en
jämförelse mellan testerna inte är helt optimal.
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Handlingstyp Resultatsammanställning
Datum 24 juli 2017

Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Grundskola: Årskurs 3 – andel elever som nått godkänt på nationella prov i
matematik och svenska/svenska som andra språk
Resultatsammanställning 2017

Andel kommunala elever som uppnått godkänt på alla delprov, redovisningen är inklusive elever i
särskild undervisningsgrupp och nyanlända men exklusive asylsökande.
Matematik
Antal och andel som nått godkänt på samtliga delprov

Flickor
Andel
Pojkar
Andel
Totalt
Andel
154
66,7
194
71,9
348
69,5

Andelen elever som uppnått godkänt på samtliga delprov är 69,5 %. Skillnaden mellan flickor och
pojkar uppgår till 5,2 procentenheter.
Det är stora skillnader mellan skolorna i andelen elever som uppnått godkänt på alla delprov,
variationen är från 0 % på en skola till 100 % på två skolor.
Svenska/svenska som andra språk
Antal och andel som nått godkänt på samtliga delprov

Flickor
Andel
Pojkar
Andel
Totalt
Andel
184
79,7
188
69,6
372
74,3

74,3 % av alla elever har uppnått godkänt på alla delprov. Det är stora skillnader mellan flickor
och pojkar. Andelen flickor som uppnått godkänt på alla delprov är 10,1 procentenheter högre än
andelen pojkar. Det är stora skillnader mellan skolorna i andelen som uppnått godkänt på alla
delprov, variationen är från 0 % på en skola till 100 % på två skolor.
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Resultat år 2014-2017

Nedan redovisas andel elever i årskurs 3 som uppnått godkänt på alla delprov i nationella proven
i matematik och svenska/svenska som andra språk mellan år 2014 och 2017. En jämförelse görs
även med riket och jämförbara kommuner.
Matematik

Andel elever åk 3 som uppnått godkänt alla delprov i
matematik 2014‐2017
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Flickor

Pojkar

Totalt

Liknande
kommuner*

Riket, oväg
medel**

2014

72,0%

64,0%

68,0%

65,0%

61,0%

2015

78,0%

80,0%

79,0%

68,0%

67,0%

2016

64,0%

64,0%

64,0%

68,0%

65,0%

2017

66,7%

71,9%

69,5%

*) Liknande kommuner åren 2014 - 2015 är: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
Liknande kommuner året 2016 är: Norrtälje, Skövde, Östersund, Kalmar, Sundbyberg, Luleå och Västervik
**) Riket, ovägt medel avser ett ovägt medelvärde för alla kommuner i Sverige
källa: Kolada

Andel elever som uppnått godkänt på alla delprov år 2017 har ökat i jämförelse med år 2016. I
jämförelse med liknande kommuner och riket år 2016 har Gotland sämre resultat medan 2017 års
resultat ligger något högre än resultaten i liknande kommuner och riket för år 2016.
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Svenska/svenska som andra språk

Andel elever åk 3 som uppnått godkänt på alla delprov i
svenska/svenska som andra språk 2014‐2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Flickor

Pojkar

Totalt

Liknande
kommuner*

Riket, ovägt
medel**

2014

83%

71%

77%

75%

71%

2015

92,0%

79,0%

85,0%

74,0%

72,0%

2016

85,0%

71,0%

78,0%

81,0%

75,0%

2017

79,7%

69,6%

74,3%

*) Liknande kommuner åren 2014 - 2015 är: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
Liknande kommuner året 2016 är: Norrtälje, Skövde, Östersund, Kalmar, Sundbyberg, Luleå och Västervik
**) Riket, ovägt medel avser ett ovägt medelvärde för alla kommuner i Sverige
källa: Kolada

Andel elever som uppnått godkänt på alla delprov 2017 har minskat i jämförelse med 2016. För
året 2016 ligger Gotland högre än riket men lägre än liknande kommuner. För åren 2014 – 2016
har Gotland samtliga år ett högre resultat än riket.
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Handlingstyp Resultatsammanställning
Datum 24 juli 2017

Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Grundskola: årskurs 6 – andel elever som nått minst provbetyg E på nationella proven
i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk
Resultatredovisning 2017

Redovisningen per ämne avser de elever som gjort alla delprov och därmed fått ett provbetyg.
Engelska

Nationellt prov åk 6 engelska,
fördelning provbetygsgrad
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

F

E

D

C

B

A

Flickor

10%

17%

13%

20%

21%

19%

Pojkar

9%

12%

13%

26%

25%

15%

Totalt

9%

15%

13%

23%

23%

17%

Majoriteten av eleverna har fått provbetyg A-C. Något större andel pojkar har fått de högre
provbetygen.
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Matematik

Nationellt prov åk 6 matematik,
fördelning provbetygsgrad
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

F

E

D

C

B

A

Flickor

9%

28%

25%

24%

11%

4%

Pojkar

14%

29%

24%

21%

9%

4%

Totalt

12%

29%

24%

22%

10%

4%

Fördelningen mellan provbetygsgraderna visar att de flesta får provbetyg C-E. Flickor har i högre
utsträckning än pojkar fått provbetyg A-C, skillnaden är fem procentenheter.
Svenska/svenska som andra språk

Nationellt prov åk 6 svenska/svenska som andra språk,
fördelning provbetygsgrad
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

F

E

D

C

B

A

Flickor

6%

13%

24%

23%

24%

10%

Pojkar

13%

27%

34%

18%

7%

1%

Totalt

10%

20%

29%

20%

15%

6%

Även här visar fördelningen mellan provbetygsgraderna att de flesta får provbetyg C-E.
Provbetygen i svenska/svenska som andra språk uppvisar stora skillnader mellan könen, 57
procent av flickorna har provbetyg A-C medan endast 26 procent av pojkarna har provbetyg AC.
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Resultat 2014-2017

Redovisningen avser andel elever som gjort alla delprov och fått provbetyg A-E.
Engelska

Andel elever åk 6 som uppnått minst provbetyg E, engelska
2014‐2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Flickor

Pojkar

Totalt

Liknande
kommuner*

Riket, ovägt
medel

2014

98%

91%

95%

94%

92%

2015

95%

96%

95%

95%

94%

2016

95%

94%

94%

2017

90%

91%

91%

94%

*) Liknande kommuner är: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn källa: Kolada
För år 2016 fanns ingen statistik över liknande kommuner när denna rapport skrevs.

Andel elever med provbetyg A-E år 2017 är 91 %, tre procentenheter lägre än året innan samt för
riket år 2016.
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Matematik

Andel elever som uppnått minst provbetyg E,
matematik 2014‐2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Flickor

Pojkar

Totalt

Liknande
kommuner*

Riket, ovägt
medel

2014

93%

93%

93%

92%

90%

2015

95%

91%

93%

92%

91%

2016

94%

92%

93%

2017

91%

86%

88%

90%

*) Liknande kommuner är: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn källa: Kolada
För år 2016 fanns ingen statistik över liknande kommuner när denna rapport skrevs.

Andel elever med provbetyg A-E år 2017 är 88 % vilket är en försämring med fem
procentenheter i jämförelse med tidigare år. 2017 års resultat ligger även under rikets resultat för
år 2016.
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Svenska/svenska som andra språk

Andel elever åk 6 som uppnått minst provbetyg E,
svenska/svenska som andra språk
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Flickor

Pojkar

Totalt

Liknande
kommuner*

Riket, ovägt
medel

2014

99%

92%

95%

95%

94%

2015

97%

95%

96%

95%

94%

2016

97%

91%

94%

2017

93%

87%

90%

94%

*) Liknande kommuner är: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn källa: Kolada
För år 2016 finns ingen statistik över liknande kommuner när denna rapport skrivs.

2017 är andelen med provbetyg A-E 90 %, fyra procentenheter lägre än året innan samt riket för
år 2016.
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Handlingstyp Resultatsammanställning
Datum 9 oktober 2017

Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Slutbetyg årskurs 9 – gymnasiebehörighet
Resultatredovisning 2017
Behörighet till yrkesprogram 2017

Elever med minst betyg E i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk samt i ytterligare fem
ämnen blir behöriga till gymnasiets yrkesprogram.
I diagrammet ingår alla elever som fått slutbetyg i årskurs 9, även de asylsökande elever som påbörjade sin skola
januari 2017. Antal mottagna asylsökande elever varierar mellan skolorna vilket innebär att om en liten skola tar
emot många asylsökande påverkar det skolans resultat i mycket hög grad.

Andelen behöriga till yrkesprogram varierar mellan skolorna. I Romaskolan har man högst andel behöriga
elever medan Klinteskolan visar lägst andel behöriga elever. (I Klinteskolans resultat ingår även resultatet för
Sudermattis). Andelen flickor behöriga till yrkesprogram är högre än andelen pojkar på samtliga skolor.
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Nedan diagram visar hur behörigheten till yrkesprogram se ut med de asylsökande eleverna exkluderat.

Andelen behöriga till yrkesprogram i kommunen ökar med fem procentenheter när asylsökandes resultat
exkluderas.
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Resultat 2014-2017

Nedan diagram visar behörighet till yrkesprogram under åren 2014 – 2017, exklusive asylsökande

*) Andelen elever för år 2017 är preliminär och beräknad exklusive asylsökande men inklusive övriga nyanlända
**) Liknande kommuner 2014 - 2015: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
År 2016 är liknande kommuner: Norrtälje, Skövde, Östersund, Kalmar, Sundbyberg, Luleå och Västervik

Källa: Kolada

Vilka fristående skolor som årligen rapporterat in sina resultat till förvaltningen har varierat mellan åren. Resultatet bygger på de
skolor som rapporterat in sina resultat för angivet år.

Andel elever med behörighet till yrkesprogram åren 2014-2015 är högre än riket men lägre än jämförbara
kommuner samma år. År 2016 är antal elever med behörighet till yrkesprogram högre än både riket och
jämförbara kommuner. År 2017 visar Gotlands kommunala skolor ett lägre resultat än de senaste tre åren.
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Riket och jämförbara kommuner 2017

Årskurs 9: behörighet yrkesprogram 2014‐2017
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2014

2015

2016

2017

2017*

Gotland, kommunala skolor*

86,3%

85,1%

88,6%

85,0%

80,0%

Gotland, fristående skolor

88,6%

88,9%

88,9%

96,0%

96,0%

86,6%

Gotland, alla *

86,7%

85,7%

88,6%

Liknande kommuner**

88,5%

87,8%

85,9%

79,8%

Riket, ovägt medel

86,2%

84,4%

84,5%

80,5%

*) Andelen elever för år 2017 är preliminär och beräknad exklusive asylsökande men inklusive övriga nyanlända
**) Liknande kommuner 2014 - 2015: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
År 2016 är liknande kommuner: Norrtälje, Skövde, Östersund, Kalmar, Sundbyberg, Luleå och Västervik

82,5%

Källa: Kolada

Vilka fristående skolor som årligen rapporterat in sina resultat till förvaltningen har varierat mellan åren. Resultatet bygger på de
skolor som rapporterat in sina resultat för angivet år.

För resultaten 2017 har Kolada valt att presentera data inkl. asylsökande. Av denna anledning presenteras
här två kolumner i tabellen där den första avser resultat exkl. asylsökande och den med * avser resultaten
för samtliga elever inkl. asylsökande. Resultaten i riket samt i liknande kommuner ligger i nivå med
Gotlands kommunala skolors resultat.
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Nedan diagram visar behörighet till yrkesprogram under åren 2014 – 2017 könsuppdelat, exklusive
asylsökande

*) Andelen elever för år 2017 är preliminär och beräknad exklusive asylsökande men inklusive övriga nyanlända
**) Liknande kommuner: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
Källa: Kolada och Siris
För 2016 finns ej könsuppdelad statistik gällande liknande kommuner
Vilka fristående skolor som årligen rapporterat in sina resultat till förvaltningen har varierat mellan åren. Resultatet bygger på de
skolor som rapporterat in sina resultat för angivet år.

Vid uppdelning av behörighet till yrkesprogram på kön visar sig större skillnader mellan de kommunala
skolorna i jämförelse med de fristående. De fristående skolorna visar ingen skillnad gällande behörighet till
yrkesprogram uppdelat på kön för år 2017. Skillnader i kön har ökat under 2017 i de kommunala skolorna.
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Gymnasieskola

Kunskapsresultat avgångselever 2017
Uppföljningar av verksamhetsplan




Andel elever med högskolebehörighet efter avslutad yrkesgymnasium
Andel elever med examensbevis efter avslutad gymnasium
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examensbevis

Gemensamma krav för gymnasieexamen
För att nå en gymnasieexamen (yrkes- eller högskoleförberedande) ska eleven ha minst 2250
godkända gymnasiepoäng på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Eleven ska även ha
godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 1, engelska 5 och matematik 1
samt en kurs gymnasiearbete, 100 poäng.
Dessutom krävs det även följande för att uppnå:
Yrkesexamen
Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända. En elev som har en
yrkesexamen och har läst kurser i svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt engelska 6,
med godkända betyg, har grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.
Högskoleförberedande examen
Man ska ha godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt
engelska 6. En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till
högskoleutbildning på grundnivå.
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs
kursbetyg. Betyget A i en kurs ges värdet 20 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget C 15 poäng,
betyget D 12,5 poäng, betyget F 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursens
omfattning i kurspoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är
den totala mängden gymnasiepoäng där eleven betygssätts med betygen F till A. Gymnasiearbetet
och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen.
OBS!
Siffror för riket: Siffror för riket finns ej tillgängliga för 2017. Siffrorna för riket avser
kommunala huvudmän och är hämtat från Skolverkets statistik. Skolverket räknar i sin statistik
endast med elever betygsatta i kurser omfattande minimum 2500 poäng. I siffrorna för
Wisbygymnasiet har alla avgångselever från högskoleförberedande program och yrkesprogram
räknats med, oberoende av poäng. Siffrorna för riket och Wisbygymnasiet är därför inte direkt
jämförbara, men siffrorna för riket finns med som referens. Statistiken som påverkas av detta är
andel elever med högskolebehörighet (av alla avgångselever) och andel elever med examensbevis.
Högskolebehörighet efter avslutad yrkesprogram: Andelen av elever som har uppnått
högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram redovisas som andel av alla avgångselever.
Anledningen till detta är att det är så Skolverket redovisar andel med högskolebehörighet i sin
statistik. I tidigare kvalitetsrapporter har andelen elever med högskolebehörighet redovisats som
andel av elever med examensbevis. Siffrorna i denna sammanställningen stämmer därför inte
överens med sifforna i tidigare kvalitetsrapporter.
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1. Andel elever med examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning
1.1. Totalresultat, per programtyp och per program

74,0

2014

2015
Totalt WG

74,1

72,0

75,8

72,0

85,4
80,9

87,0
81,0

86,0
81,0

78,0

2016

2017

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Källa: Eget verksamhetssystem (Extens). I totalsiffrorna ingår alla avgångselever från yrkesprogram och högskoleförberedande program

Totalresultat Wisbygymnasiet och per programtyp
Andelen elever som har uppnått examensbevis efter avslutat gymnasieutbildning 2017 är i nivå
med 2015 och 2016. Jämfört med 2016 har andelen har ökat något för elever på yrkesprogram
och minskat något för elever på högskoleförberedande program.
Resultat per program
Det finns stora skillnader mellan programmen i andel elever som har uppnått examensbevis,
både när det gäller yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skillnaderna är större
mellan de olika yrkesprogrammen än mellan de högskoleförberedande programmen. Högst andel
elever med examensbevis har naturbruksprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska
programmet och naturvetenskapsprogrammet. Eftersom några av programmen har få elever, kan
enstaka elevers resultat ge stora utslag på statistiken. Statistiken på programnivå måste därför
tolkas med försiktighet.

Andel (%) elever med examensbevis efter avslutad gymnasium 2017
per program
100
84
63

80
68

86
71

91
77

67

63
50

WG totalt

3
Källa: eget verksamhetssystem (Extens)

91

91

74
43

82

85

85
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1.2. Könsfördelat resultat totalt, per programtyp och per program

Andel (%) med examensbevis efter avslutad gymnasium 2015 ‐ 2017,
kvinnor/män
88,5 88,2 88,8
76,3

74,4

75,6

75

88,3

85,1

83,9 81,9 84,9

81,6

78,9 78,9 77,8

74

68,7

Kvinnor

Män

Kvinnor

Yrkesprogram

Män

Kvinnor

Hogskoleforberedande program
2015

2016

Män

Wisbygymnasiet totalt

2017

Källa: eget verksamhetssystem (Extens). I totalsiffrorna ingår alla avgångselever från yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Resultat totalt och per programtyp, kvinnor/män
På totalnivå uppnår större andel kvinnor än män examensbevis efter avslutat gymnasium.
Skillnaden mellan könen är 7,1 procentenheter 2017, en skillnad liknande tidigare år. Andelen
kvinnor och män som uppnår examensbevis på Wisbygymnasiet har varit relativt stabil i perioden
2015-2017, med endast marginella skillnader mellan åren.
Det finns inga större skillnader mellan andel kvinnor och män som uppnått examensbevis efter
avslutat yrkesprogram 2017. Andelen kvinnor som uppnått examensbevis efter avslutat
högskoleförberedande program 2017 är 7 procentenheter högre än andelen män som uppnått
examensbevis. På högskoleförberedande program har andelen män som uppnått examensbevis
minskat i perioden 2015-2017 medan andelen kvinnor som uppnått examensbevis i perioden har
varit stabil.
Resultat per program, kvinnor/män
Det finns relativt store skillnader i andel kvinnor och andel män som har uppnått examensbevis för
några av programmen. Den könsfördelade statistiken på programnivå måste dock tolkas med
försiktighet eftersom flera av programmen har få elever totalt eller av et av könen.

Andel (%) med examensbevis efter avslutad gymnasium 2017, per
program, kvinnor/män
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Källa: eget verksamhetssystem (Extens)

1.3. Resultat totalt, per programtyp och program 2014-2017

Program

2017

WG
Riket
WG
Bygg‐ och anläggningsprogrammet
Riket
WG
El‐ och energiprogrammet
Riket
WG
Fordons‐ och transportprogrammet
Riket
WG
Handels‐ och administrationsprogrammet
Riket
WG
Hotell‐ och turismprogrammet
Riket
WG
Naturbruksprogrammet
Riket
WG
Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet
Riket
WG
Sjöfartsutbildningen
Riket
WG
VVS‐ och fastighetsprogrammet
Riket
WG
Vård‐ och omsorgsprogrammet
Riket
WG
Totalt yrkesprogram
Riket

62,5

Barn‐ och fritidsprogrammet

84,2
68,2
80,0
71,4
85,7
100,0
76,5
62,5
50,0
66,7
74,1

WG
Riket
WG
Estetiska programmet
Riket
WG
Humanistiska programmet
Riket
WG
Naturvetenskapsprogrammet
Riket
WG
Samhällsvetenskapsprogrammet
Riket
WG
Teknikprogrammet
Riket
WG
Totalt högskoleförberedande program
Riket

90,6

Ekonomiprogrammet

90,9
42,9
91,2
81,8
84,6
85,4

2016

2015

2014

58,0
85,0
68,0
88,0
90,0
90,0
89,0
84,0
50,0
86,0
85,0

75,0
83,0
90,0
89,0
82,0
90,0
79,0
85,0
77,0
83,0
71,0

100,0
83,0
64,0
96,0
77,0
89,0
59,0
82,0
68,0
82,0
67,0

89,0

86,0

88,0

65,0
90,0
74,0
86,0
50,0
‐
78,0
92,0
57,0
86,0
72,0
87,0

71,0
88,0
93,0
85,0
100,0
‐
77,0
87,0
50,0
85,0
75,8
86,0

75,0
82,0
86,0
81,0
50,0
‐
58,0
88,0
65,0
84,0
72,0
84,0

81,0
90,3
86,0
89,8
93,0
94,8
89,0
93,0
88,0
90,3
85,0
89,5
87,0
90,8

93,0
91,0
78,0
90,0
93,0
94,3
83,0
94,0
87,0
90,8
78,0
88,7
86,0
91,3

77,0
92,4
85,0
88,2
61,0
94,9
96,0
95,1
80,0
91,2
56,0
90,0
78,0
91,9

Procentenheter
förä ndri ng 2016‐
2017

WG
80,9
81,0
81,0
74,0
Riket
90,0
90,0
89,0
*i totalsiffrorna ingår alla avgångselever på högskoleförberedande program och yrkesprogram.
Totalt alla program*

Ökning jämfört med 2016
Minskning jämfört med 2016
Källa: Eget verksamhetssystem (Extens) och Skolverket I totalsiffrorna ingår alla avgångselever från yrkesprogram och
högskoleförberedande program
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4,5
16,2
‐21,8
‐9,0
21,4
0,7
35,0
2,5
12,5
‐28,0
9,7
2,1

9,6
4,9
‐50,1
2,2
‐6,2
‐0,4
‐1,6

‐0,1
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2. Andel elever med högskolebehörighet efter avslutad
yrkesgymnasium
2.1. Resultat totalt, per programtyp och per program

38

36
29
2014

25

2015

2016

2017

Totalt WG
Källa: Eget verksamhetssystem (Extens) och Skolverket

Totalresultat Wisbygymnasiet och per programtyp
Andelen elever som har uppnått högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium har ökat
betydligt mellan 2016 och 2017. I perioden 2014 – 2016 såg vi en sjunkande trend i andel elever
som uppnådde högskolebehörighet, en trend som kan synes ha brutits med 2017 års resultat som är
något högre en resultatet 2014.
Resultat per program
Andelen elever som uppnått högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram skiljer sig mycket
mellan de olika programmen. Mellan programmen med högst och lägst andel skiljer hela 56
procentenheter. På grund av lågt elevtal på några av programmen måste statistiken på programnivå
tolkas med försiktighet.

Andel (%) elever högskolebehörighet efter avslutad yrkesgymnasium
2017, per program
64,3
47,4

66,7

66,7
50

45,5

37,5

37,5

33,3

11,8

10

WG yrkesprogram totalt
Källa: Eget verksamhetssystem (Extens)
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2.2. Könsfördelat resultat, totalt och per program

Andel (%) med högskolebehörighet efter avslutad yrkesprogram 2017,
per program, kvinnor/män
100

62
50

47

71

67

60
50

46

45

38

25
10

42

20

13

0

2017 K

0

2017 M

Källa: Eget verksamhetssystem (Extens)

Resultat per program, kvinnor/män
Det finns skillnader i andel kvinnor och andel män som uppnått högskolebehörighet på de olika
yrkesprogrammen. Ingen tydlig trend utmärker sig i statistiken. Den könsfördelade statistiken på
programnivå måste tolkas med försiktighet eftersom flera av programmen har få elever totalt eller
av et av könen.
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2.3. Resultat totalt och per program 2014-2017

Program

2017

WG
Riket
WG
Bygg‐ och anläggningsprogrammet
Riket
WG
El‐ och energiprogrammet
Riket
WG
Fordons‐ och transportprogrammet
Riket
WG
Handels‐ och administrationsprogrammet
Riket
WG
Hotell‐ och turismprogrammet
Riket
WG
Naturbruksprogrammet
Riket
WG
Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet
Riket
WG
Sjöfartsutbildningen
Riket
WG
VVS‐ och fastighetsprogrammet
Riket
WG
Vård‐ och omsorgsprogrammet
Riket

37,5

WG
Riket

38,1

Barn‐ och fritidsprogrammet

Totalt Wisbygymnaiset (yrkesprogram)

47,4
45,5
10,0
33,3
64,3
66,7
11,8
37,5
50,0
66,7

Ökning jämfört med 2016
Minskning jämfört med 2016
Eget verksamhetssystem (Extens) och Skolverket

8

2016

2015

2014

47,0
54,0
18,0
22,0
24,0
36,0
11,0
9,0
6,0
41,0
62,0
51,0
6,0
48,0
36,0
24,0
38,0
‐
0,0
22,0
29,0
60,0

65,0
53,0
22,0
22,0
25,0
36,0
17,0
9,0
27,0
40,0
23,0
48,0
29,0
48,0
33,0
27,0
0,0
‐
8,0
20,0
50,0
59,0

86,0
55,0
27,0
22,0
73,0
36,0
4,0
10,0

24,6
36,0

28,5
35,0

36,2
35,0

Procentenhet
er förä ndring
2016‐2017

‐10
29
22
‐1
27

39,0
11,0
51,0
13,0
47,0
24,0
25,0
50,0
‐
25,0
21,0
59,0
61,0

2
61
‐24
‐1

38
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3. Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examensbevis
3.1. Resultat totalt, per programtyp och per program
15,5

15,5

15,5

14,7

14,6

14,7

14,8

14,5

14,6
14,4

15,3

14,5
13,6

13,9

13,4

2014

2015

2016

2017

Totalt WG
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Källa: Eget verksamhetssystem (Extens) och Skolverket. I totalsiffrorna ingår alla avgångselever från yrkesprogram och
högskoleförberedande program

Riket*

Totalresultat Wisbygymnasiet och per programtyp
För Wisbygymnasiet totalt har den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med
examensbevis ökat något mellan 2016 och 2017. Den har även varit högre i perioden 2014-2016 än
resultatet för riket i motsvarande period. GBP för elever med examen från högskoleförberedande
program är högre än för elever med examen från yrkesprogram. GBP för elever med examen från
yrkesprogram har ökat något mellan 2016 och 2017, medan GBP för elever med examen från
högskoleförberedande program är stabil jämfört med tidigare år.
Resultat per program
Det finns relativt stora skillnader i GBP mellan de olika programmen. Mellan programmen med
högsta och lägsta GPB skiljer 4,6 poäng. Även här gäller att några program har få elever och att
enstaka elevers resultat därför kan ge stora utslag på statistiken.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examensbevis 2017
per program
15,6 15,1 14,9
13,9
12,8 12,5 13,4 12,5

13,6 13,6 13,6
12,5

WG totalt

Källa: Eget verksamhetssystem (Extens)
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3.2. Könsfördelat resultat, totalt, per programtyp och per program

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examensbevis 2015‐2017,
kvinnor/män
15,8 16 15,8

15,3

15 15,2

15,4 15,6

15,7

14,5

14,3 14,2

13,9 13,7 14,1

12,8 13 12,9
Kvinnor

Män

Kvinnor

Yrkesprogram

Män

Kvinnor

Hogskoleforberedande program
2015

2016

Män

Wisbygymnasiet totalt
2017

Källa: Eget verksamhetssystem (Extens). I totalsiffrorna ingår alla avgångselever från yrkesprogram och högskoleförberedande program

Resultat totalt och per programtyp, kvinnor/män
För Wisbygymnasiet totalt är skillnaden i GBP mellan kvinnor och män relativt stor, med en
differans på 1,6 poäng i kvinnornas favör 2017.Jämfört med 2016 har GBP ökat något för både
könen, dock mest för männen där det har skett en ökning på 0,4 poäng.
För 2017 är skillnaden i betygspoäng mellan kvinnor och män betydligt mindre för de
högskoleförberedande programmen än för yrkesprogrammen. För kvinnor på yrkesprogram har det
skett en rejäl ökning i GBP på hela 1,1 poäng mellan 2016 och 2017 och för män på
högskoleförberedande program har de skett en ökning på 0,7 poäng i perioden 2015 – 2017.
Resultat per program, kvinnor/män
Det finns skillnader i GBP mellan könen på de olika programmen. Generellt kan man säga att
kvinnorna har något högre betygspoäng än männen. Undantagen är vård- och omsorgsprogrammet
och naturvetenskapsprogrammet, där GBP för män är marginellt högre än för kvinnor. Den
könsfördelade statistiken på programnivå måste tolkas med försiktighet eftersom flera av
programmen har få elever totalt eller av et av könen.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examensbevis 2017,
per program, kvinnor/män

11,3

15,6
14,9
12,9

15,3

14,9
12,5

13,4

12,5

16,0
15,1
13,3

2017 Kvinnor
Källa: Eget verksamhetssystem (Extens)
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13,6 13,5
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2017 Män
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16,0
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3.3. Resultat totalt, per programtyp och per program 2014-2017

Program
Barn‐ och fritidsprogrammet
Bygg‐ och anläggningsprogrammet
El‐ och energiprogrammet
Fordons‐ och transportprogrammet
Handels‐ och administrationsprogrammet
Hotell‐ och turismprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
VVS‐ och fastighetsprogrammet
Vård‐ och omsorgsprogrammet
Yrkesprogram totalt

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Totalt högskoleförberedande program

Totalt alla program*

2017
WG
Riket
WG
Riket
WG

12,8
12,5
13,4

Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket

12,5
13,9
15,6
15,1
14,9
12,5
13,6
13,6
13,6

WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket
WG
Riket

14,9
16,3

17,1
16,1

15,4
15,6

15,5

WG
Riket

14,8

2016

2015

12,8
13,3
12,8
13,2
13,0

13,4
13,1
12,5
13,3
13,5

13,7
13,3
13,0
13,3
14,3

13,0

13,0

13,1

13,4
13,1
13,8
13,4
14,6
14,2
14,0
14,4
14,3
14,0
11,8
‐
12,2
12,8
12,8
13,8
13,4
13,5

12,9
13,0
13,2
13,4
13,3
14,1
15,0
14,1
13,7
14,1
11,9
‐
14,1
12,9
14,0
13,7
14,6
13,5

13,7
13,0
14,0
13,3
14,0
14,0
15,2
14,5
13,8
14,0
13,1
‐
13,8
12,8
14,7
13,8
13,9
13,6

‐0,9

14,9
15,0
15,8
15,1
16,7
15,6
16,6
15,9
15,3
14,1
13,5
14,1
15,5
14,6

15,2
14,7
14,8
14,9
16,7
15,6
16,9
15,8
15,3
14,6
14,4
14,4
15,5
14,9

15,4
14,9
15,6
14,9
16,4
15,8
16,4
15,9
14,7
14,7
14,3
14,5
15,3
15,0

0,1

14,7
14,5

14,6

14,7

14,4

14,5

*i totalsiffrorna ingår alla avgångselever på högskoleförberedande program och yrkesprogram.
Ökning jämfört med 2016
Minskning jämfört med 2016
Källa: Eget verksamhetssystem (Extens) och Skolverket
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2014

‐0,3
0,4

0,2
1,0
1,1
0,6
0,7
1,3
0,8
0,2

0,6
0,4
‐0,4
0,1
2,1
0,0

0,1
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Vuxenutbildning

Resultat vuxenutbildningen 2016
Uppföljningar enligt verksamhetsplan 2017



Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyg godkänd eller i Matematik
1, engelska 5 och svenska 1
Andel studerande som uppnår målen för svenska för (SFI) ‐ resultat nationella slutprov

Gymnasial vuxenutbildning.
Engelska 5 och svenska 1, båda 100 poäng, bygger på de kunskaper grundskolan ger
eller motsvarande. Matematik 1b, 100 poäng, bygger på de kunskaper grundskolan ger
eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med
betyg i kursen matematik 1a eller 1c. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska
programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
Svenska för invandrare
I kursplanen för svenska för invandrare (SFI) finns tre olika studievägar. Studieväg 1
innehåller kurs A och B och passar för personer med mycket kort studiebakgrund, eller
även personer som aldrig har gått i skola. Studieväg 2 innehåller kurs B och C och passar
för personer med motsvarande grundskola eller längre utbildning från hemlandet. För
personer som är mycket studievana, vill läsa i snabb takt och kan studera självständigt,
finns studieväg 3 som innehåller kurs C och D.
I respektive kurs ingår ett antal examinerande uppgifter. I kurs B, C och D ingår ett
obligatoriskt nationellt slutprov.
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1. Gymnasial vuxenutbildning
Andel (%) kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget E

77 79 77 78

69

79

90

100
70 68 68 67

71 67 69 65

78 78 77 77

95
84 91

2016

67

2015
2014
2016
Riket totalt

Gotland

Riket totalt

Svenska 1

Gotland

Riket totalt

Matematik 1b

Gotland

Engelska 5

Källa: Skolverket

Svenska 1
Andelen kursdeltagare med lägst betyget E i svenska 1 har ökat med 31 procentenheter i perioden
2013 – 2016, från 69 % till 100 %. Gotlands resultat 2016 är även betydligt högre än resultatet för
riket, som har legat stabilt på 77–79 % i perioden 2013–2016
Matematik 1b
Andelen kursdeltagare med lägst betyget E i matematik 1B har sjunkit för Gotland med 6
procentenheter i perioden 2014 – 2016. Resultatet är marginellt lägre för Gotland än för riket.
Engelska 5
Andelen kursdeltagare med lägst betyget E i engelska 5 ökade för Gotland i perioden 2013 – 2015
och var även högre än för riket totalt. Andelen minskade sedan betydligt mellan 2015 och 2016
och blev lägre än för riket.

2. Svenska för invandrare (SFI)
Andel (%) studerande som uppnår målen för svenska för invandrare, resultat
nationella slutprov
2016
Kurs B
Kurs C
Kurs D

Gotland

2015

2014

2013

2012
93,8

48

..

80,8

Riket totalt

92,2

82,7

91,2

90,7

92

Gotland

83,9

84,4

..

84,8

48

Riket totalt

84,9

86,1

87,1

86,6

82,7

..

..

86,1

73,8

62,5

84,8

83,7

82,5

78,6

76,9

Gotland
Riket totalt

..

1

Källa: Skolverket

SFI kurs B
I 2015 var andelen som uppnådde målen i kurs B lägre än 2012–2013. För 2014 och 2016 har
Skolverket ej redovisat siffror för Gotland.
SFI kurs C
Andelen studerande som har uppnått målen för svenska för invandrare kurs C är endast marginellt
lägre i 2016 än i 2015. Resultatet har varit stabilt i perioden 2013–2015
SFI kurs D
Andelen som uppnådde målen för kurs B ökade i perioden 2012–2014. För 2015 och 2016 har
Skolverket ej redovisat siffror för Gotland.
1

Två prickar (..) används av Skolverket om uppgiften är för osäker eller om uppgifterna på grund av att antalet enheter i
redovisningsgruppen är mindre än tre och uppgiften bedömts som känslig.
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Version 2 2017‐10‐09

FÖRSLAG: Sammanträdesordning för gymnasie‐ och vuxenutbildningsnämnden ‐ 2018
Arbetsutskottet, au

Nämndsammanträde

Torsdag den 25 jan
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00
(BUN tisdag den 23 januari)
Tisdag den 6 mars
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00

Tisdag den 6 februari
Lokal: Dagö 9:00 ‐16:00
(BUN onsdag den 7 februari)
Tisdag den 20 mars
Lokal: Ösel 9:00 ‐16:00

(BUN onsdag den 7 mars)

(BUN onsdag den 21 mars)

Förmöte GVN
Lokal: Dagö 8 ‐ 9
Lokal: Öland 8 ‐ 9
Lokal: Ösel 8 ‐ 9
Lokal: Öland 8 ‐ 9

NOTERING
 Årsredovisning – omedelbar just.
 Kompletteringsbudget
(DL LK/RS 8 februari. RS au är den 13 mars)
 Delårsrapport 2018:1 ‐ omedelbar just.
DL LK/RS 18 april. BUB RS au 7 – 9 maj.
 Strategisk plan och budget
DL LK/RS 3 april. BUB RS au 7 – 9 maj
 Antal sökande gymnasiet. Org. gymnasiet.



Onsdag 18 april
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00
(BUN tisdag den 17 april)
Fredag den 25 maj
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00
(BUN tisdag den 22 maj)

Onsdag den 2 maj
Lokal: Ösel 9:00 ‐16:00
(BUN torsdag den 3 maj)
Måndag den 11 juni
Lokal: Ösel 9:00 ‐16:00
(BUN tisdag den 12 juni)

Lokal: Ösel 8 ‐ 9
Lokal: Öland 8 ‐ 9

Tisdag den 28 augusti
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00
(BUN onsdag den 29 aug)

Måndag den 17 september
Lokal: Ösel 9:00 ‐16:00
(BUN tisdag den 18 sep)

Lokal: Ösel 8 ‐ 9
Lokal: Öland 8 ‐ 9

 Delårsrapport 2018:2
DL LK är den 20 sept. RS 8‐9 oktober

Tisdag den 2 oktober
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00
(BUN onsdag den 3 okt)
Tisdag den 6 november
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00
(BUN onsdag den 7 nov)
Fredag den 14 december
Lokal: Öland 8:30 ‐15:00
(BUN tisdag den 11 nov)

Tisdag den 23 oktober
Lokal: Ösel 9:00 ‐16:00
(BUN onsdag den 24 okt)
Tisdag den 20 november
Lokal: Ösel 9:00 ‐16:00
(BUN onsdag den 21 nov)

Lokal: Ösel 8 ‐ 9
Lokal: Öland 8 ‐ 9

 Analysrapport Höst, VP 18
 VP 2019
 Kursutbud GY, VUX, Gotlands folkhögskola.
 Internbudget (Detaljbudget)
DL LK/RS 23 november. RF 17 december.

Månadsrapport april, ‐ omedelbar just. av au paragrafen
DL LK/RS är den 15 maj. RS 13 juni

Lokal: Ösel 8 ‐ 9
Lokal: Öland 8 ‐ 9

Lokal: Ösel 8 ‐ 9
Lokal: Öland 8 ‐ 9

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/154
9 oktober 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rutin för klagomål och synpunkter
Förslag till beslut
 Nämnden ges två gånger om året en samlad rapport över de klagomål som

inkommit.

Sammanfattning

Huvudmannen ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen (2010:800) för att utbildningen
genomförs i enlighet med de författningar som gäller för utbildningen.
Huvudmannen ska vidare enligt 4 kap. 7 § skollagen se till att nödvändiga åtgärder
vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att
det finns brister i verksamheten. Klagomålshantering innebär att barn, elever,
vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att
denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten. För att de
missförhållanden som påtalas ska kunna avhjälpas så att eleven eller eleverna som
berörs snabbt ska kunna få sin rätt till en god utbildning i en trygg miljö tillgodosedd,
är det viktigt att utredningen sker snabbt och så nära de inblandade som möjligt.
Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen. Det innebär dels en skyldighet att ta emot och dels en
skyldighet att utreda inkomna klagomål.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar halvårsvis/terminsvis till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden när det gäller inkomna klagomål,
synpunkter och beröm. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen svarar för
uppföljningen å huvudmannens vägnar.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2016/180
17 oktober 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Komplettering av delegationsordning
Förslag till beslut
 Tillägg görs av nämndens delegationsordning, avsnitt C, Övriga administrativa

ärenden, med att arkivansvaret delegeras till nämndsekreteraren.

Bakgrund

Enligt Gotlands kommuns arkivreglemente ska det hos varje myndighet finnas en
arkivansvarig samt en eller fler arkivredogörare. Den som är arkivansvarig ska bevaka
övergripande arkivfrågor inom myndigheten. Varje nämnd är ytterst ansvarig för sitt
arkiv. Av praktiska skäl föreslås att nämnden delegerar ansvaret till
nämndsekreteraren.
Bedömning

Föreslagna tillägg i nämndens delegationsordning torde innebära ökad funktionalitet
och tydlighet.

Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning 2017-06-14
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/171
17 oktober 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kostnadsjämförelser av högskole- och yrkesförberedande
program
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot

Sammanfattning

Förvaltningen har getts i uppdrag att undersöka kostnadsjämförelser mellan
högskole- och yrkesförberedande program. GVN au 2017-10-04 § 104.
Som ett komplement till rapporten om kostnadsjämförelser ges här en något
fördjupad bild över jämförelser på bland annat programnivå. Två jämförande
kommuner har valts ut och dessa är Varberg och Ystad, valet av dessa har sin grund i
att de förekommer inom kategorin liknande kommuner1 och är kommuner som vid
en jämförelse (genom utsökning2) ligger nära Region Gotland.
Yrkesförberedande program

Region Gotland har fler yrkesförberedande program i egen regi i jämförelse med de
andra kommunerna. De andra kommunerna har förutom ett programutbud i egen
regi även program som ingår i gymnasieförbund eller i samverkan, i tabellen som
kommer är dessa markerade med JA. Region Gotland har något färre antal elever
studerande på de yrkesförberedande programmen i jämförelse med de andra
kommunerna. Den budgeterade genomsnittliga kostnaden för en elev studerande i
Region Gotland på yrkesförberedande program är 147 674 kronor per elev, det är
20 663 kronor högre i kostnad per elev än Varberg och 10 131 kronor högre i
kostnad än Ystad.

1
Utifrån nyckeltalen, invånarantal 30 procent och 70 procent referenskostnad - standardkostnad inklusive strukturkostnad enligt
det kommunala kostnadsutjämningssystemet
2
I kommun- och landstingsdatabasen KOLADA
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Budgeterade värden
Program 2017
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anl.exkl inriktn. Anläggningsf.
Bygg- och anl, inriktn. Anläggningsf.
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprgm exkl inriktn transport
Fordons- och transportprgm, inriktning Transport
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet inriktning djur
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
Naturbruksprogrammet inriktning skog
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Summa yrkesförberedande pgm, mnkr
Genomsnittligt belopp per elev

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/171

Gotland
Grund
Antal
belopp
elever
122 763
56
156 204
53
156 204
10
135 054
85
169 533
30
237 856
14
117 009
67
125 863

39

178 322
217 407

17
31

145 481
46
176 761
29
134 646
39
76,2
516
147 674

Varberg
Grund
Antal
belopp
elever
98 409
12
124 035
92
282 001
5
118 180
82
139 007
53
284 656
17
98 121
80

151 484
41
Ja
Ja
Ja
Ja
129 986
48
124 131
38
100 137
54
66,3
522
127 011

Ystad
Grund
Antal
belopp
elever
122 521
87
134 400
86
Ja
124 515
106
162 780
47
Ja
119 271
61
131 983
49
Ja
Ja
207 399
45
Ja
Ja
Ja
161 485
28
Ja
128 372
69
79,5
578
137 543

Högskoleförberedande program

Region Gotland har fler högskoleförberedande program i egen regi i jämförelse med
de andra kommunerna. De andra kommunerna har förutom ett programutbud i egen
regi även program som ingår i gymnasieförbund eller i samverkan, i tabellen nedan är
dessa markerade med JA. Region Gotland och Ystad har nästintill lika många elever
studerande på högskoleförberedande program, där Region Gotland har 733 elever
och Ystad 704 elever, Varberg är den kommun som har flest studerande 855 elever.
Den budgeterade genomsnittliga kostnaden för en elev studerande i Region Gotland
på högskoleförberedande program är 122 783 kronor per elev, det är 21 847 kronor
högre i kostnad per elev än Varberg och 6 448 kronor högre i kostnad än Ystad.
Budgeterade värden
Program 2017
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet exkl. inriktn. musik
Estetiska programmet, inriktningen musik
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Utbildning i gymnasiesärskola
Summa högskoleförberedande prgm, mnkr
Genomsnittligt belopp per elev

Gotland
Grund
Antal
belopp
elever
95 007
172
156 555
23
125 510
27
132 783
26
114 611
114
110 321
252
111 641
89
412 725
30
90,0
733
122 783

Varberg
Grund
Antal
belopp
elever
82 609
182
103 949
41
131 093
35
88 880
83 825
96 273
378 825
86,3
100 936

200
185
181
31
855

Ystad
Grund
Antal
belopp
elever
87 079
164
Ja
202 141
38
Ja
98 979
139
93 832
200
103 098
125
381 325
38
81,9
704
116 335
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/171

Yrkes- och högskoleförberedande program

Sammanlagd genomsnittlig budgeterad kostnad för Region Gotlands programutbud
är 166,2 miljoner kronor för att jämföras med Varberg 152,6 och Ystad 161,4
miljoner kronor. Skillnaden vid en jämförelse i belopp är att Region Gotland har en
högre kostnad med 13,6 miljoner kronor i jämförelse med Varberg respektive 4,8
miljoner kronor i jämförelse med Ystad. Den genomsnittliga budgeterade kostnaden
per elev, är för Region Gotland 22 245 kronor högre per elev i jämförelse med
Varberg och 7 169 kronor högre i jämförelse med Ystad
Budgeterade värden, totalt
Program 2017
Totalt pgm, mnkr

Gotland
Grund Antal
belopp elever
166,2 1 249

Varberg
Grund Antal
belopp elever
152,6 1 377

Ystad
Grund Antal
belopp elever
161,4 1 282

133 066

110 821

125 897

Genomsnittligt belopp per elev

Kostnader 2016

I nedan tabell visas kommunernas kostnader per kategori som är redovisade i
räkenskapssammandraget för år 20163.
Kostnader 2016, kr/elev Not 4
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider

Gotland
63 596
13 211
2 117
5 869

Varberg
59 290
12 521
1 971
5 809

Ystad
65 236
25 446
2 568
4 420

Lokaler

31 987

21 850

18 702

Övriga kostnader

18 044

13 116

12 784

134 823

114 556

129 156

31 255

25 637

38 230

Kostnad för kommunal gymnasieskola
Not 4

Kommunal gymnasieskola

Om lärverktyg och övrigt räknas ihop

Region Gotlands sammanlagda kostnad per elev var högre i jämförelse med de andra
kommunerna. Det som avviker mest är lokalkostnaden per elev, i jämförelse med
Varberg är den 10 137 kr högre per elev och i jämförelse med Ystad är den 13 285 kr
högre. Konsekvensen blir att Region Gotland har cirka 12,7 miljoner mer i
lokalkostnad än exempelvis Varberg. Om lärverktyg och övriga kostnader räknas
ihop och en jämförelse görs utav den sammanlagda kostnaden per elev så har Ystad
den högsta kostnaden följt av Gotland och Varberg.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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