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Föredragningslista
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Information om GDPR
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Informationen presenteras muntligt på sammanträdet.
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BU 2020/23

Utredning av likvärdighet, måluppfyllelse och integration
i Vingåkers F-6 verksamheter
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda en förändrad
F-6-organisation i syfte att:
• öka likvärdigheten,
• förbättra måluppfyllelsen och
• främja integrationen.
Beslutsunderlag
Kartläggning av F-6 verksamheten, Vingåkers kommun vt-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kartläggning av F-6-verksamheten, Vingåkers kommun, vt-20.
Syfte
Kartläggningen syftar till två saker. Dels ger den underlag till en analys över styrkor och svagheter vad
beträffar likvärdighet, måluppfyllelse och integration utifrån vilket det blir möjligt att fatta
informerade beslut om lämpliga organisationsförändringar. Dels bidrar en nulägesbeskrivning till
möjligheter att systematiskt följa upp och utvärdera de förändringar som genomförs.

Disposition
Kartläggningen består av fem delar. I den första delen ges en kort bakgrund till skolkommunen
Vingåker. I nästa del presenteras ett urval av bakgrundsfaktorer rörande elever, lärare, rektorer och
huvudman, som syftar till att ge en övergripande bild av skolorna och förutsättningarna för
utbildning i kommunen. Den tredje delen kartläggs hur kommunens skolor presterar i relation till
kunskapsuppdraget, med utgångspunkt från resultat på nationella prov och betyg. Därefter följer
kartläggningen av skolornas resultat för värdegrundsuppdraget. I den femte och avslutande delen
ges en sammanfattande analys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skolkommunen Vingåker
Eleverna
Lärarna
Rektorerna
Huvudmannen och förvaltningen
Måluppfyllelse och likvärdighet för kunskapsuppdraget
6.1 Nationell jämförelse
6.1.1 Nationella prov
6.1.2 Betygsresultat
6.2 Jämförelse av resultat inom kommunen
6.2.1 Nationella prov
6.2.2 Betygsresultat
6.3 Jämförelse av resultat med skolor med liknande förutsättningar
7. Måluppfyllelse och likvärdighet för värdegrundsuppdraget
7.1 Nationell jämförelse
7.1.1 Skolinspektionens skolenkät – elever
7.1.2 Skolinspektionens skolenkät – lärare
7.2 Jämförelse av resultat inom kommunen
7.2.1 Skolinspektionens skolenkät – elever
7.2.2 Skolornas egna enkäter
7.3 Demokratiska arbetsmetoder
8. Sammanfattande analys
8.1 Måluppfyllelse och likvärdighet för kunskapsuppdraget
8.2 Måluppfyllelse och likvärdighet för värdegrundsuppdraget
8.3 Integrationen och likvärdigheten
9. Förslag till förändringar
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1. Skolkommunen Vingåker
Vingåker är en glesbygdskommun med cirka 9000 invånare. Kommunen har en tätort, Vingåker och 5
kransorter: Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn, Österåker och Läppe. Det finns en F-6-skola i vardera
Marmorbyn och Högsjö, samt två F-6-skolor och en 7-9-skola i centralorten Vingåker. Det finns även
en friskola F-6 i Österåker.
Kommunen har som övergripande mål för skolan att ”alla barn ska inspireras, motiveras och få stöd
så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro”. Målet följs
upp och analyseras med hjälp av kvalitetsindikatorer, som utgår från fyra områden:
kunskapsuppdraget, värdegrundsuppdraget, elevernas hälsa samt verksamheternas styrning och
ledning.1 Uppföljningen av resultaten hösten 2019 visade att 60,6% av eleverna i årskurs sex i
kommunen var behöriga till gymnasiet, vilket var en minskning från tidigare, och långt från målet på
100%. Uppföljningen av värdegrundsmålen utgår från frågor som är kopplade till
undervisningssituationen snarare än aktiviteter och utfall som är kopplade till värdegrundsarbetet.
Aktiviteter för att höja resultaten framöver är bland annat fortsatt samarbete med Skolverket i
Samverkan för bästa skola, ett fokus på arbetet med trygghet och arbetsro som lyfts in i
interkontrollen för 2020, fortsatt arbete för att stärka styrning och ledning samt utveckling av det
systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna.
Läsåret 19/20 fanns 1206 barn i grundskoleålder i kommunen. Vårdnadshavarna för 196 barn (16%)
valde en skolplacering i friskola eller en annan kommun.

1

Barn- och utbildningsnämndens Nämndplan 2020 och flerårsplan 2021-2022, s. 7.
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Kommunens fyra F-6-skolenheter har på flera sätt olika förutsättningar. Högsjö skola och
Marmorbyns skola liknar varandra så till vida att de är små skolenheter på landsbygden med 54
respektive 92 elever totalt sett. I flera andra avseenden skiljer de sig åt betänkligt. Elevernas
familjebakgrunder ser mycket olika ut på de två skolorna, där eleverna på Marmorbyns skola i
avsevärt högre utsträckning har eftergymnasialt utbildade föräldrar och mycket få elever har
utländsk bakgrund. Skolorna har också olika pedagogiska resurser till sitt förfogande.
Inne i centralorten Vingåker ligger F-6-skolorna Sävstaskolan och Slottsskolan F-6. Skolorna har hela
Vingåker som upptagningsområde, men i praktiken går elever i mycket stor utsträckning i den F-6skola de bor närmast. Detta innebär att de elever som bor norr om järnvägen i stor utsträckning går
på Slottsskolan F-6 och de elever som bor söder om järnvägen går på Sävstaskolan. Elevunderlaget
speglar således tätortens boendesegregering, med lägre andel elever med eftergymnasialt utbildade
föräldrar och högre andel elever med utländsk bakgrund på Sävstaskolan. Barn- och
utbildningsförvaltningen har sett att det finns ett tilltagande intresse hos vårdnadshavare som bor i
samhällets södra del att söka skolplacering för sina barn på Slottsskolan F-6. Uppfattningen är att det
beror på skolornas socioekonomiska elevsammansättning.

Vid en jämförelse med riket har alla skolor i Vingåkers kommun en lägre andel elever med
eftergymnasialt utbildade föräldrar. Både Sävstaskolan och Slottsskolan F-6 har en högre andel elever
med utländsk bakgrund än vad som utgör snittet nationellt. Kommunen har också en mycket stor
andel nyinvandrade elever; 19% jämfört med 6,6% nationellt.
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2. Eleverna
Elevstatistik, läsåret 2019/202

Slotts F-6
Sävsta
M-byn
Högsjö
Riket

Antal Antal elever
elever per lärare
229
9,4
309
12,3
92
14,7
54
9,7
11,1

Andel elever
med
eftergymnasialt
utbildade
föräldrar
35
26
56
20
60

Andel elever med
utländsk bakgrund3
(berättigade till
modersmålsundervisning,
Högsjö o M-byn)
29
52
4
20
26

På Högsjö skola har 20% av eleverna eftergymnasialt utbildade föräldrar; den lägsta andelen på alla
skolor i kommunen. På Marmorbyns skola är andelen 56%; den i särklass högsta andelen i
kommunen. På Sävstaskolan har 26 % av eleverna har eftergymnasialt utbildade föräldrar. På
Slottsskolan F-6 är motsvarande siffra 35%.
Andel elever med utländsk bakgrund är avgjort störst på Sävstaskolan, med 52 %. På Slottskolan F-6
är andelen 29%. Uppgift om andel elever med utländsk bakgrund är inte tillgänglig för Högsjö skola
och Marmorbyns skola, så istället används uppgift om andel elever med rätt till
modersmålsundervisning – en siffra som ligger mycket nära andelen elever med utländsk bakgrund.
Andelen elever med rätt till modersmålsundervisning är 20 % på Högsjö skola och 4% på
Marmorbyns skola.4
Både Sävstaskolan och Marmorbyns skola har fler elever per lärare än vad som är snittet nationellt,
vilket kan ses som rimligt på Marmorbyns skola utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, då
elevunderlaget har en socioekonomisk bakgrund som gynnar lärande. För Sävstaskolans dels är det
däremot anmärkningsvärt, då förhållandet är det omvända. På både Högsjö skola och Slottsskolan F6 har eleverna däremot tillgång till fler lärare än genomsnittet för landet. Anledningen till att
eleverna på Högsjö skola har fler lärare än genomsnittet hänger sannolikt samman med att skolan är
liten och har små undervisningsgrupper. Skillnaden inne i centralorten Vingåker, där skolan med de
mer gynnsamma socioekonomiska förutsättningarna, har högre lärartäthet, kan barn- och
utbildningsförvaltningen inte redogöra för. Eventuellt hänger det samman med en tradition där
skolorna har viss uppsättning lärare, som sedan inte har satts i samband med övriga förutsättningar
för skolorna. Elevantalet har varit relativt konstant på skolorna de senaste tre åren, så det är inte
variation i antalet elever som är förklaringen till den skillnad som finns.
Utifrån faktorer som man vet har betydelse för skolans förutsättningar att bereda eleverna möjlighet
att bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet, har Skolverket har med hjälp av SCB tagit fram
ett index för samtliga svenska skolor. Detta index använder Skolverket när de fördelar resurser för en
mer likvärdig skola på så sätt att skolor med en högre andel elever som inte väntas bli behöriga till
gymnasiet får en större andel av statsbidraget. Modellen använder följande variabler:
2

Skolverkets statistik per 15 oktober 2019
Utländsk bakgrund innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands, Skolverket.
4
Skolblad avseende Högsjö skola och Marmorbyns skola 2018/19, Skolverkets officiella statistik.
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vårdnadshavarnas utbildningsnivå, året när eleven invandrade till Sverige, vårdnadshavarnas
inkomst, elevens kön, ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare, om eleven är folkbokförd på samma
adress som båda vårdnadshavare, antal syskon som är folkbokförda i hemmet samt socioekonomisk
status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd. Hur indexet faller ut för skolorna i Vingåker,
läsåret 19/20 framgår av tabellen nedan.

Skola

Socioekonomiskt index

Marmorbyn
Högsjö
Slotts F-6
Sävsta
Slotts 7-9

55
174
174
297
224

Förväntad andel
behöriga till gymnasiet
92%
76%
76%
59%
69%

Källa: SCB

Av indexet framgår att det finns stora skillnader i skolornas förutsättningar. På Marmorbyns skola
förväntas nästan samtliga elever bli behöriga till ett nationellt program. På Sävstaskolan, som är den
skola i kommunen, med störst utmaningar i detta avseende, förväntas 59% av eleverna nå
behörighet, statistiskt sett.

3. Lärarna
Lärarstatistik läsåret 2019/205

Slotts F-6
Sävsta
M-byn
Högsjö
Riket

Antal lärare
20,8
20,7
5,3
5,2

Andel lärare med
Andel lärare med minst fem
pedagogisk
års erfarenhet av
högskoleexamen
undervisning6
70,8 (877)
95
82,5
81
73,0
86
35,9
75
78

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ligger över rikssnittet för F-6-skolorna inne i
Vingåker. Marmorbyns skola ligger strax under snittet och Högsjö skola ligger långt under. Om man
bortser från formell utbildning och tittar på erfarenhet av undervisning, ser man att samtliga skolor
har mycket stor andel lärare med lång erfarenhet av undervisning.
Både Högsjö skola och Marmorbyns skola har strax över fem heltidstjänster för lärare. På Högsjö
skola innehas en av tjänsterna av en lärare med pedagogisk högskolexamen, som också är
förstelärare. Övriga klasslärare är obehöriga. En av de obehöriga lärarna är under utbildning. På
Marmorbyns skola är fyra av fem lärare behöriga, varav två är förstelärare och en är anställd som
professionsutvecklare inom ramen för läraruppdraget. Marmorbyn har sex klasser. Högsjö skola har
fyra. Det finns således en stor skillnad i pedagogiska resurser på kommunens två landsbygdsskolor.

5

Skolverkets statistik per 15 oktober 2019
Internt insamlade uppgifter
7
Enligt uppgift från rektor.
6
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Både Slottsskolan F-6 och Sävstaskolan har drygt 20 heltidstjänster för lärare. Då Sävstaskolan har
ungefär 80 elever fler än Slottsskolan F-6, blir lärartätheten avsevärt lägre på Sävstaskolan.
Slottsskolan har 13 klasser och Sävstaskolan har 18 klasser. Fördelningen av förstelärare för läsåret
19/20 var fyra förstelärare på Slottsskolan F-6 och tre på Sävstaskolan. I likhet med
landsbygdsskolorna finns alltså även i tätorten en olikhet i pedagogiska resurser som gynnar den
skola som har det starkaste elevunderlaget.
Omsättningen av personal på skolorna i kommunen är lägst på Slottsskolan F-6, där den ligger i nivå
med snittet i riket; 18% de senaste tre åren. Nationellt är snittet 17%. På de övriga skolorna är
omsättningen högre: 28–30%.
Lärarnas uppfattning om sitt arbete kan vi få en bild av genom enkätsvar. Här nedan redogörs först
för resultaten från skolornas egna enkäter från läsåren 17/18 och 18/19. Därefter följer resultaten
från Skolinspektions enkät Skolenkäten, som genomfördes i Vingåkers kommun hösten 2019. Totalt
sett deltog då över 35 000 elever från 298 skolhuvudmän. I Vingåker deltog 85 elever från årskurs
fem, vilket ger en svarsfrekvens på 95%. Även skolans samtliga lärare (inte bara de som undervisar
årskurs fem) och femteklassarnas vårdnadshavare deltog i enkäten. I Vingåkers kommun svarade
77% av lärarna på enkäten, vilket innebär att resultatet kan betraktas som tämligen representativt
för kommunen. I lärarsvaren ingår även svaren från Slottsskolan 7–9. Det är tyvärr inte möjligt att
beräkna svaren för endast F-6. Av de tillgängliga värden som finns, kan man dock se att resultaten
från Slottskolan 7–9 i samtliga frågor ligger lägre än de resultat som gäller för hela kommunen. Om
resultaten endast gällde F-6, skulle alltså de medelvärden som redovisas vara något högre.
Av skolornas egna årliga enkäter kan vi se att nästan alla lärare instämmer i påståendet att arbetet
känns meningsfullt och utvecklande. En stor andel ser fram emot att gå till jobbet och upplever att de
vet vad som förväntas av dem. Lägst nöjdhet finns med skolornas uppföljning och utvärdering av de
mål de satt upp. Jämför vi skolornas resultat kan vi se att den allra största nöjdheten hos lärarna
finns på Slottsskolan och Marmorbyns skola. Lägst nöjdhet finns på Högsjö skola, men en jämförelse
av resultaten mellan läsåren 17/18 och 18/19 visar en kraftigt ökad nöjdhet med samtliga undersökta
frågor hos lärarna i Högsjö, vilket är en signal om att arbetet där går åt rätt håll. Både Marmorbyns
skola och Sävstaskolan sänker sina resultat på flertalet frågor. På Sävstaskolan tror man att det
hänger ihop med rektorsbyte och oro i personalgruppen kring förändrade arbetssätt. Marmorbyn
identifierar skillnader mellan hur väl insatt personalen på skolan respektive fritids är, när det gäller
mål och förväntningar, som orsaken till de sänkta resultaten. Slottsskolan har ett stabilt resultat de
två senaste åren.

Ur KvP 18/19
Mitt arbete känns
meningsfullt
Jag lär nytt och utvecklas i
mitt dagliga arbete
Jag ser fram emot att gå till
arbetet

Läsår

Slottsskolan F6, andel som
instämmer

Sävstaskolan, M-byns skola, Högsjö skola,
andel som
andel som
andel som
instämmer
instämmer,
instämmer

17/18
18/19

94
97

91
89

100
93

81
94

17/18
18/19

87
86

83
78

95
86

75
83

17/18
18/19

89
82

87
76

75
82

58
72
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Jag är insatt i min
arbetsplats mål
Min arbetsplats mål följs
upp och utvärderas på ett
bra sätt
Jag vet vad som förväntas
av mig i mitt arbete

17/18
18/19

86
83

87
86

85
79

56
81

17/18
18/19

84
73

76
66

75
73

47
64

17/18
18/19

94
93

90
86

100
91

64
81

Skolinspektionens enkät innehåller totalt 19 frågeområden. Här redovisas ett urval som har nära
koppling till undervisningen. Frågor som avser fånga in lärarnas uppfattning om arbete utifrån
värdegrundsmålen samt skolans styrning återfinns längre fram i kartläggningen.
Resultaten från Skolinspektionens enkät presenteras som medelvärden av de värden varje
svarsalternativ tilldelats. Har man kryssat i Stämmer helt och hållet ges svaret värde 10. Stämmer
ganska bra ger 6,67, Stämmer ganska dåligt ger 3,33, Stämmer inte alls ger 0. Ju högre medelvärdet
är, i desto högre grad instämmer alltså lärarna med de påståenden de tagit ställning till. Till varje
rubrik i tabellen nedan har det funnits tre påståenden som lärarna skattat.

Ur Skolinspektionens Skolenkät,
hösten 2019, lärare
Antal
Svarsfrekvens

Samtliga
Vingåkers deltagande
kommun skolor
65
20397
77%
71%

Information om utbildningens mål

7,1

7,6

Samverkan av undervisning

5,8

6,4

Stimulans och utmaningar

6,8

6,9

Tillit till elevens förmåga

7,4

8,1

Anpassning efter elevens behov

7,5

7,6

Särskilt stöd

7,7

7,8

Bedömning och Betygsättning

6,5

7,2

Elevhälsa

7,7

7,7

Som framgår av tabellen är det bara inom frågeområdet Elevhälsa som lärarna anger att
verksamheten fungerar på samma nivå som snittet på övriga deltagande skolor (grönmarkerat). Mer
specifikt är det frågan som rör samarbetet mellan undervisande lärare och elevhälsogruppen som ger
ett så starkt resultat. Frågor rörande stimulans och utmaningar i undervisningen, anpassningar efter
7
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elevens behov och särskilt stöd ligger mycket nära snittet. Inom de två sistnämnda frågeområdena
kan man se att lärarna i mindre grad instämmer med påståenden som har koppling till att
undervisningen anpassas generellt och elever i behov av stöd kan stanna kvar i klassrummet. Det är
46% av de tillfrågade lärarna nationellt som instämmer helt och hållet med att man anpassar sin
undervisning efter elevernas olika förutsättningar. I Vingåkers kommuns skolor är det 34%. Man kan
fundera på vad det är som gör att lärare i Vingåkers kommun i lägre grad anpassar sin undervisning
efter elevunderlaget – handlar det om ett synsätt eller speglar det klassrumssituation där
skillnaderna mellan elevernas förkunskaper och förmågor är mer utmanande än i riket i stort?
Inom fyra frågeområden är det större skillnad mellan hur lärarna i Vingåker uppfattar att olika delar
av undervisningen fungerar, jämfört med övriga deltagande lärare (rödmarkerat). Det är frågor som
handlar om huruvida man informerar elever och vårdnadshavare om utbildningens mål och om
eleverna förstår vad de ska kunna. Vidare är det frågor om samverkan med kollegor, skattning av om
eleverna man undervisar kommer att nå målen och om man försöker inspirera sina elever att
utvecklas så långt som möjligt. På den sistnämnda frågan svarade 76% av alla tillfrågade lärare att det
stämmer helt och hållet, mot 63% av lärarna i Vingåker. Det sista frågeområdet där resultaten avviker
nedåt rör bedömning och betygssättning. Svaren visar att lärarna hösten 2019 saknade stöd, rutiner
och samverkan i frågor som rör bedömning av elevernas kunskapsutveckling.
En direkt kartläggning av undervisningens kvalitet på de olika skolorna ligger utanför den här
utredningens möjligheter, men helt klart är att den är central för elevernas måluppfyllelse och för
likvärdigheten inom skolan. Ingen av rektorerna berättar om strukturerade lektionsbesök i syfte att
kartlägga undervisningens kvalité på sina skolor och identifiera utvecklingsområden för individer eller
grupper.

4. Rektorerna
Med undantag för Sävstaskolan har skolorna i kommunen haft en stor omsättning av rektorer. Alla
kommunens rektorer har relativt liten rektorserfarenhet och samtliga deltar just nu i
rektorsutbildning. En stor omsättning av rektorer är en riskfaktor när det handlar om att etablera och
upprätthålla en hög och god kvalitet på utbildningen i sin helhet. Många byten leder till en
rektorströtthet hos personalen, där informella ledarskap kliver in och tar ansvar, förtroendet för
ledningen blir lågt och implementering av exempelvis kompetenshöjande insatser försvåras. När
ledningsfunktionen försvårats på detta sätt riskerar man att få en situation där varje lärare ”sköter
sitt” eller där arbetssätt inte når utanför arbetslaget. Man får problem med både kvalitet och
likvärdighet inom en och samma skola. I samtal med rektorer och lärare framkommer olikheter
mellan skolorna, där nöjdheten med kontinuitet och en positiv vi-känsla på Sävstaskolan kontrasteras
mot ett mått av frustration över rektorsbyten och organisation på Slottsskolan F-6.
Kommunen har fyra rektorer. Tre av dem är internt rekryterade. Två av dem är före detta lärare på
sina egna skolor. En rektor är externt rekryterad och också den ende med erfarenhet från
skolledarskap i andra kommuner. I samtal med rektorerna framkommer kritik mot förutsättningar att
leda och ta ansvar i den organisationsmodell som Vingåker valt. Det handlar till exempel om rektors
möjlighet att ta ansvar för budget och kunna prioritera i den egna verksamheten, lönesätta vid
nyrekryteringar och hur stödet från centralt placerade stödfunktioner fungerar. Kartläggningen visar
att rektorerna faktiskt inte kan ta ansvar för budget eftersom vare sig rektorer eller huvudman har
klart för sig hur den egna ersättningsmodellen ser ut och fungerar. Lönesättningen på skolorna styrs
av HR på kommunen, vilket syftar till att få en balanserad lönesättning av kommunalt anställda
arbetare. Tillvägagångssättet försvårar för rektorer att göra prioriteringar utifrån det
kompensatoriska uppdraget. Ibland är man beredd att betala mer för en viss kompetens, som behövs
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för ett svårt uppdrag. Det är samma princip som ligger bakom den utökade förstelärarsatsningen som
bekostas av statliga medel. På motsvarande sätt riskerar systemet att allvarligt försvåra för
kommunen att behålla och rekrytera rektorer. Med det nuvarande systemet kommer statligt
finansierade förstelärare få samma eller högre lön än kommunens rektorer. Detta riskerar att leda till
ännu högre omsättning av rektorer och stora svårigheter att rekrytera kompetent ledningsfunktion.
Förutsättningarna för skolledarskapet ser delvis olika ut på de olika skolorna i kommunen. Totalt
finns 60% ledningsresurs i tilldelningen för Högsjö skola (40% rektor och 20% skoladministratör) och
80% för Marmorbyns skola (60% rektor och 20% skoladministratör). Båda rektorerna på Högsjö skola
och Marmorbyns skola har delade uppdrag. Rektor för Högsjö skola är även rektor för Slottsskolan F6. Detta medför att rektor i praktiken har möjlighet att närvara på i Högsjö ungefär en och en halv
dag per vecka. Rektor för Marmorbyns skola avsätter 40% av sin tjänst till den kommunövergripande
modersmålsenheten. Detta arbete sköts dock till stora delar från skolan, varvid rektor finns
närvarande på skolan ungefär fyra dagar per vecka. Dessa skillnader i förutsättningar vad gäller både
pedagogisk resurs, som redogjorts för tidigare, och ledningsresurs ska ses i ljuset skolornas
bakgrundsförutsättningar; dels ställer elevernas socioekonomiska bakgrunder avsevärt högre krav på
både pedagoger och skolledning på skolan i Högsjö, jämfört med Marmorbyns skola, dels tillkommer
en långdragen problematisk situation inom personalgruppen på Högsjö skola, som anges som
förklaring till ett omfattande kunskapstapp hos eleverna. Först under detta läsår har omfattande
förändringar genomförts och en utbildning som är i enlighet med styrdokumenten håller på att
implementeras.
Sävstaskolan har en rektor och en studierektor med vardera 100% tjänst på skolan, samt en
skoladministratör på 80%. Totalt finns det 280 % ledningsresurs på skolan. Slottsskolan har 220%
ledningsresurs (60% rektor, 100% biträdande rektor och 60% skoladministratör). Utifrån elevantal
och elevernas socioekonomiska bakgrund är det rimligt att Sävstaskolan har en större ledningsresurs
än Slottsskolan. Men uppdraget på Slottsskolan är försvårat av rektorsbyten och kräver en stabil och
närvarande ledningsfunktion under en lång tid framöver. Att tjänsten dessutom delas med Högsjö
skola som är i en fas av stort förändringsarbete, gör det till ett svårt uppdrag.
Av tabellen nedan framgår att tilldelningen av ledningsresurs till respektive skola följer tätt på antalet
elever på skolan. Ingen kompensatorisk tilldelning utifrån elevunderlaget föreligger.

Ledningsresurs

Slotts F-6

Sävsta

Marmorbyn

Högsjö

Rektor
Bitr. rektor
Skoladm.
Totalt
Per elev

60%
100%
60%
220%
1,0

100%
100%
80%
280%
0,9

60%

40%

20%
80%
0,9

20%
60%
1,1

Rektor leder skolans pedagogiska arbete och ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet. Genom
lärarnas enkätsvar i Skolinspektionens enkät får vi en bild av hur lärarna uppfattar att de delar som
rektor ansvarar för fungerar. Lärarna i Vingåker skattar avsevärt lägre på de tre frågeområden som
berör styrning och ledning, än vad snittet för samtliga deltagande lärare gör. Svaren finns inte
tillgängliga för alla de enskilda skolorna, vilket omöjliggör jämförelser. Man kan dock se att resultaten
från Slottsskolan 7–9 ligger lägre än kommunens medelvärde, vilket innebär att nöjdheten med
rektors arbete är något större på F-6-skolorna än vad siffrorna i tabellen anger.
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Ur Skolinspektionens Skolenkät,
hösten 2019
Antal
Svarsfrekvens
Pedagogiskt ledarskap
Utveckling av utbildningen
Rutiner

Samtliga
Vingåkers deltagande
kommun skolor
65
20397
77%
71%
6,4
7,3
6
6,7
5
6,6

Även skolornas kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner omfattar och utvärderar skolans
styrning och ledning. Man har gemensamma principer för ledningsorganisationen som handlar om
att skapa förutsättningar för alla att veta vad som ska göras på skolorna, när det ska göras och av
vem, samt om effektiv mötesstruktur. De mätpunkter man kopplat på från skolornas egna enkäter, i
kvalitetsredovisningen, har dock ingen tydlig relevans för principerna utan handlar om huruvida
rektor visar uppskattning och förtroende. Man skulle här kunna fundera på om andra enkätfrågor
kunde hjälpa till att utvärdera i vilken utsträckning man klarat av att arbeta utifrån uppsatta
principer. Oavsett detta så presenteras enkätresultaten här nedan, eftersom de ger en bild av hur
lärarna uppfattar stödet från rektor på varje skola.

Ur KvR 18/19

Min närmaste chef visar
uppskattning för mina
arbetsinsatser
Min närmaste chef visar
förtroende för mig som
medarbetare
Min närmaste chef ger
mig förutsättningar att
ta ansvar i mitt arbete

Läsår

Slotts F-6,
Sävsta,
M-byns skola, Högsjö skola,
andel som
andel som
andel som
andel som
instämmer
instämmer
instämmer
instämmer
17/18
92
88
85
69
18/19
89
74
95
75
17/18
18/19

92
93

92
84

95
95

75
75

17/18
18/19

88
90

88
78

95
91

69
69

Störst nöjdhet finns på Slottsskolan F-6 och Marmorbyns skola. Minst nöjdhet finns på Högsjö skola.
Slottsskolan F-6 har det stabilaste resultatet över tid. Sävstaskolan har tappat i samtliga frågor, vilket
de tillskriver rektorsbytet.
Avslutningsvis ytterligare några ord om skolornas kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner. Den
otydliga kopplingen mellan principer och utvärderande indikatorer som nämnt här ovan återfinns
inom flera områden. Det är även oklart hur prioriterade områden följs upp och utvärderas.
Rapporterna saknar ett jämställdhetsperspektiv och nyinvandrade elevers lärande är osynligt.
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5. Huvudmannen och förvaltningen
I Vingåkers kommun utgörs huvudmannen av Barn- och utbildningsnämnden. Det nämnden beslutar
verkställs av Barn- och utbildningsförvaltningen, som styrs av en ledningsgrupp och en
förvaltningschef. Förvaltningen utvecklar nämndens verksamhetsområde på uppdrag av nämnden
och bereder nämndens ärenden. Från höstterminen -20 har ledningsgruppen delats upp i två
funktioner i syfte att förtydliga styrkedjorna och öka kvaliteten i verksamheten;
förvaltningsledningen som fokuserar på huvudmannauppdraget och verksamhetsledningen som mer
riktar sitt fokus mot den dagliga verksamheten på skolorna.
Huvudmannen ska verka för att utbildningen på de egna enheterna är av god kvalité och likvärdig
inom och mellan skolorna. För att säkerställa detta behöver förvaltningen instrument och metoder
för att kunna avgöra hur kvalitén och likvärdigheten ser ut. Först därefter är det möjligt att styra
resurser på ett strategiskt sätt och säkerställa att man agerar kompensatoriskt. När denna
kartläggning genomförs befinner sig Barn- och utbildningsförvaltningen mitt i ett omfattande arbete
som syftar till att få kontroll över dessa frågor. I det arbetet ingår exempelvis att synliggöra
resursfördelningssystemet och ge rektorerna ökad grad av kontroll över budget. Det ingår också
införande av en gemensam digital enkät för elever, föräldrar och lärare i kommunen. När samma
frågor ställs år efter år blir det möjligt att följa en utveckling över tid. Då får man ett instrument för
att se mönster och man kan agera på avvikelser. Ännu återstår dock ett arbete med att förankra och
implementera enkäten ute på skolorna. Likaså pågår ett arbete med gemensam process för skolornas
kvalitetsrapporter och verksamhetsplaner. Detta syftar till att ge rektorerna goda instrument för det
inre systematiska kvalitetsarbetet, men även för att ge huvudmannen förutsättningar för rättvisa
jämförelser. En kommungemensam insats för att arbeta med trygghet och arbetsro på de olika
enheterna har initierats och arbetet med att etablera en samsyn inom ledningsgruppen pågår.
Arbetet med trygghet och arbetsro aktualiseras numera regelbundet då det ingår i internkontrollen
för 2020 och därmed ska rapporteras in till nämnden tre gånger under året. Stödet till rektorerna har
utökats och ledningsgruppen avsätter en heldag per vecka för gemensamt arbete.
Två av skolorna i Vingåkers kommun omfattas av den statliga satsningen Samverkan för bästa skola;
Slottsskolan F-6 och Slottsskolan 7–9. Syftet med Samverkan för bästa skola är att höja
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatsen riktas till de skolor och
huvudmän som av Skolinspektionen identifieras ha låga kunskapsresultat, hög andel elever som inte
fullföljer sina studier samt bristfälliga förutsättningar att förbättra resultaten på egen hand. Förenklat
kan man säga att huvudmannen och rektorerna får stöd från Skolverket att skärpa det systematiska
kvalitetsarbetet på alla nivåer genom analys av resultat, processer, undervisning och strukturer
utifrån de nationella styrdokumenten. Efter förvaltningens påtryckningar har samtliga rektorer i
kommunen beretts möjlighet att delta i arbetet, vilket de gjorde inledningsvis. Med tiden har de
andra skolornas medverkan dock minskat, vilket tros vara en konsekvens av att de inte omfattas av
samma krav på analys och dokumentation som Slottsskolorna. Flera utbildningsinsatser har
genomförts och planerats in framöver för samtliga kommunens skolor, med undantag för Högsjö
skola. Initiativen kommer genom Samverkan för bästa skola, men har utökats till att omfatta även
lärarna på Sävstaskolan och Marmorbyns skola. Syftet har varit att öka lärarnas förtrogenhet med
kursplanerna i läroplanen kopplat till bedömning av elevernas kunskapsutveckling, samt möjliggöra
en utveckling mot ett mer inkluderande förhållningssätt i undervisningen.
Det pågår en diskussion om vilka strategiska frågor som, utifrån ett likvärdighetsperspektiv,
huvudmannen/ förvaltningen ska styra över och vilka som ska ligga på rektorerna. Eftersom
skolkommunen är så pass liten, finns en uttalad ambition hos förvaltningen att skapa
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kommungemensamma rutiner kring många saker. Det saknas ännu en tydlig plan för vilka dessa ska
vara samt rutiner för uppföljning. Exempel är gemensamma regler och rutiner för mottagande av nya
elever, hantering av klagomål, likabehandlingsarbetet, den garanterade undervisningstiden eller
arbete med och uppföljning av trygghet och arbetsro. Fördelen med att vara en liten skolkommun är
att man snabbt kan få syn på saker som behöver åtgärdas, det är korta kommunikations- och
beslutsvägar och man kan undvika att hamna i ett överskott av byråkrati. Men med den omsättning
av personer i ledande ställningar som kommunen under lång tid brottats med, finns förmodligen
mycket att vinna på ett gemensamt ramverk.
Kommunen har en övergripande elevhälsa i syfte att ge stöd ut till skolorna och kunna rikta insatser
efter behov. Skolorna tar i allt högre grad hjälp av den centrala elevhälsan i det förebyggande
arbetet, och stöd ges i form av handledning och observationer. Tidigare lades mer tid på utredningar.
Förändringen på arbetsinriktningen kopplas ihop med att den centrala elevhälsan i större
utsträckning än tidigare deltar i skolornas elevhälsomöten. Man ser positivt på att Slottsskolan F-6
och Marmorbyns skola valt en arbetsmodell för elevhälsomötena där lärmiljö och grupperspektiv får
mer utrymme än i en traditionell modell där man befinner sig mer på individnivå i diskussionerna. Då
även Sävstaskolan har pågående fortbildning kring specialpedagogik för lärande ser man att
förhållningssätten har goda förutsättningar att spridas.
Den centrala elevhälsan tar varje år emot uppemot 100 ansökningar om tilläggsbelopp. Det innebär
att skolorna identifierar ungefär 10% av eleverna så som varande i behov av extraordinära
stödåtgärder. Det är visserligen teoretiskt möjligt att en tiondel av eleverna i kommunen har så stora
funktionsnedsättningar att de behöver extraordinära stödinsatser i skolan, men det är inte sannolikt
att det förhåller sig så. Det är mer troligt att förfarandet antingen beror på att pedagogerna har en
snäv syn på vilka beteenden och förmågor man som lärare behöver hantera inom ramen för sin
undervisning, eller att det över tid vuxit fram en tradition där man finansierar det särskilda stöd som
ska ges inom ramen för den ordinarie tilldelningen med tilläggsbelopp. Oavsett vilket riskerar
tillvägagångsättet att cementera ett synsätt där elever blir bärare av skolans problematik. Systemet
med tilläggsbelopp är ett lagkrav vad gäller fristående skolor, men har införts även för de kommunala
skolorna i kommunen i syfte att göra resursfördelningen mellan kommunal och fristående skola mer
likvärdig. Av 102 ansökningar för läsåret 19/20 var sex stycken från fristående skolor, övriga från de
egna kommunala skolorna. 72 ansökningar beviljades. Det befintliga systemet med tilläggsbelopp är i
behov av utvärdering.
Kommunen har också en kommunövergripande organisation för, och finansiering av, mottagande av
nyanlända, modersmålsundervisning och studiehandledning. Fördelen med finansieringsmodellen är
att ett mottagande av elever med utländsk bakgrund inte utgör en betydande kostnadsökning för
den enskilda skolan och att elevens rätt till stöd enligt skollagen säkerställs. Nackdelar som lyfts fram
med den kommunövergripande organisationen handlar om de mottagande skolornas brist på
kontroll av kvalité och tillgänglighet. Till exempel genomförs kartläggningen av nyanländas kunskaper
utanför ett undervisningssammanhang och utan adekvat pedagogisk kompetens. Vidare kan det
handla om att modersmålslärare och studiehandledare inte har samma förutsättningar som andra
pedagoger att ingå i arbetslag på skolorna. Det medför att den samverkan som behövs mellan
ämnesläraren och studiehandledaren inte finns inbyggd i organisationen. I den mån den kommer till
stånd är det ett initiativ som bygger på individer snarare än resultatet av en etablerad organisation.
Upplägget innebär också att rektor har ett antal pedagoger på skolan som hen inte är chef över.
Mycket arbete genomförs och har genomförts av Barn- och Utbildningsförvaltningen de senaste åren
i syfte att etablera ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela skolorganisationen och höja
kvalitén på undervisningen. Återkommande i samtal med aktörer på alla nivåer i skolsystemet dyker
dock frågan om brister i förankring, utvärdering och implementering upp. Det finns en stor vilja att
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identifiera utvecklingsområden och genomföra olika typer av insatser. Men samtidigt en frustration
över att det sedan inte tillämpas eller landar i verksamheterna eller i alla klassrum. Detta handlar till
exempel om fortbildningsinsatser, där uppföljande aktiviteter såsom kollegialt erfarenhetsutbyte
eller handledning inte genomförs. Lärarna går kursen, men man säkerställer inte genom olika
aktiviteter att det därefter sker faktiska förändringar i den praktiska verksamheten. Det kan också
handla om förankring av utvärderingsinstrument såsom skolenkäter eller arbete med trygghet och
arbetsro hos såväl pedagogisk personal som rektorer. Av enkätresultaten från vårterminen 2020
framgår att medarbetarna både på skolorna och i ledningsgruppen tycker att arbetet är utvecklande
(84–100% instämmer), upplever arbetet som meningsfullt (91–100% instämmer) och har målen för
verksamheten klart för sig (83–95% instämmer). Resultatet sjunker betänkligt för frågan Min
arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ställs. Störst missnöje finns inom
ledningsgruppen där endast 50 % instämmer. Ute på skolorna varierar svaren från 61% (Slottsskolan
F-6) till 83% (Marmorbyn).

6. Måluppfyllelse och likvärdighet för kunskapsuppdraget
För att kartlägga måluppfyllelsen när det handlar om kunskapsuppdraget används resultat från
nationella prov i årskurs tre och sex, samt betygsutfall i årskurs sex. Likvärdigheten kartläggs genom
jämförelser med det nationella genomsnittet och med jämförelser inom kommunen.
Förutsättningarna för att nå goda resultat för elevernas kunskapsutveckling påverkas i hög grad av
elevernas familjebakgrunder. Av denna anledning kompletteras kartläggningen med en jämförelse av
resultaten för skolor med liknande förutsättningar i detta avseende. Dessa resultat gäller läsåret
18/19.
I delar av granskningen har resultaten för de senaste tre åren slagits samman och ett medelvärde
räknas fram. Detta har gjorts i syfte att få en mer sammantagen bild och undvika att resultatet
speglar en ojämn årskull.

6.1 Nationell jämförelse
6.1.1 Nationella prov
Kommunens resultat i de nationella proven för årskurs tre och sex ligger under resultaten för riket
som helhet i samtliga kärnämnen. Störst skillnad mellan kommunens och rikets resultat finns när det
gäller matematikämnet. Skillnaden mellan rikets och kommunens resultat är större när det gäller
andelen elever som når E jämfört med den genomsnittliga provbetygspoängen. Det skulle kunna
tolkas som att kommunen är sämre än genomsnittet i riket på att skapa förutsättningar för elever att
nå de grundläggande målen i läroplanen, men relativt sett bättre på att förmå elever med
grundläggande kunskaper att lära mer. Utifrån den granskning av betygsresultaten som återfinns
längre fram, är det rimligt att anta att det låga resultatet när det gäller att få elever att nå minst E på
nationella provet, delvis beror på de svaga resultat som kommunen gör för nyinvandrade elever.
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Nationella provet åk 3, andel elever deltagit i alla
delprov som klarat alla delprov, medelvärde för
åren 16/17, 17/18 och 18/19
75

80
70
60
50
40
30
20
10
0

67
58,7
46,7

Ma

Sv
Kommunen

Riket

Källa: Kolada

Nationella provet åk 6, andel av eleverna med
betyg A-E, medelvärde för åren 16/17, 17/18 och
18/19
100
95

92,9

94,7

93,9
90,3

88,2

90
85

82,5

80
75
Svenska

Matematik
Kommunen

Engelska

Riket

Källa: Skolverket samt BoF

14

20

Nationella provet åk 6, genomsnittlig
provbetygspoäng, medelvärde för åren 16/17,
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6.1.2 Betygsresultat
Eftersom elever i årskurs sex kan ha läst olika ämnen och även olika många ämnen är nationella
jämförelser av betyg inte helt enkla att göra. Av denna anledning jämförs i den här delen av
kartläggningen främst kärnämnena. De läses i alla skolor i landet.
Resultaten för Vingåkers kommun ligger under genomsnittet för riket. Andelen elever nationellt som
nådde målen i alla ämnen i årskurs sex låg för läsåren 16/17 - 18/19 i snitt på 76,2%. För Vingåkers
kommuns skolor var resultatet 71,0%. Även när nyinvandrade elever exkluderas gör skolorna i
Vingåker ett lägre resultat än snittet för riket. Skillnaden i resultat med eller utan nyinvandrade
elever nationellt ligger på 3,4 procentenheter. I Vingåker är den skillnaden avsevärt större och snittar
de undersökta åren på 6,8 procentenheter.
Betygsresultaten i Vingåker är dessutom fallande över tid. Det största tappet, de tre senaste åren,
görs i engelskämnet.
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Genomsnittligt betyg i matematik
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Genomsnittligt betyg i svenska
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I diagrammet nedan redovisas andelen elever med godkända betyg i kärnämnena läsåret 18/19.
Resultaten är uppdelade på pojkar, flickor och nyinvandrade8. Totalt sett gör Vingåker ett lägre
resultat än riket, men av uppdelningen i pojkar och flickor framgår att skolorna i Vingåkers kommun
är bättre än genomsnittet i riket på att utbilda pojkarna upp till E-nivån, men sämre på att bereda
samma möjligheter för flickorna. Man är avsevärt sämre på att utbilda nyinvandrade elever upp till
en E-nivå.

8

En elev betraktas som nyinvandrad i fyra år.
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Andel elever med godkända betyg i
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Källa: SCB. Exklusive elever med okänd bakgrund och nyinvandrade. Nyinvandrade redovisas i separat kolumn.

Tittar man på meritvärdet ser man att kommunen gör ett resultat under genomsnittet för riket totalt.
Det gäller såväl flickor, pojkar som nyinvandrade. Nationellt gör flickorna ett bättre resultat generellt
än vad pojkarna gör, en trend som inte alls är lika tydlig i Vingåkers kommun. Kommunens jämna
resultat för pojkar och flickor skulle kunna tolkas som att pojkar och flickor får en mer likvärdig
utbildning i Vingåkers kommun än vad de får i riket generellt. Man skulle också kunna tolka det som
att det är mindre fördelaktigt att vara flicka i Vingåkers kommuns skolor jämfört med riket. Störst
skillnad när man jämför Vingåkers skolors resultat med genomsnittet för riket finns för nyinvandrade
elever.

Meritvärde för ämnena matematik,
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Källa: SCB. Exklusive elever med okänd bakgrund och nyinvandrade. Nyinvandrade redovisas i separat kolumn.

Resultaten speglar den utveckling som präglar hela landet, där glesbygdskommunernas skolresultat
viker nedåt i relation till storstadskommunerna. Stad och landsbygd glider isär, likvärdigheten
minskar. Man kan säga att kartläggningen i detta avseende bekräftar en bild som vi redan visste om.
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De resultat som avviker från de förväntade är dels resultaten för pojkar/flickor, dels resultaten för
nyinvandrade elever. Vingåkersskolorna gör även för läsåret 17/18 ett jämnt resultat för pojkar/
flickor, däremot inte året dessförinnan då resultatet mer liknar det nationella. Resultaten för läsåret
19/20 finns ännu inte framräknade nationellt, men resultaten från Vingåkers kommuns skolor ser ut
att mer likna den nationella trenden med starkare resultat för flickorna, vilket skulle kunna innebära
att de två åren med resultat till pojkarnas fördel var en tillfällig avvikelse.
Vad beträffar resultaten för nyinvandrade elever, som är markant lägre i Vingåkers kommun än vad
de är i riket generellt, kan det finnas skäl för kommunen att granska och utvärdera processen från
mottagande till undervisning. Insatser har genomförts för att samordna mottagandet av nyanlända
elever i kommunen, men den kvalitativa kartläggningen visar att insatsen är i behov av utvärdering.
Röster har höjts från Sävstaskolan, som är den skola som tar emot flest andel nyanlända elever, för
att öka undervisande lärares delaktighet i mottagande- och kartläggningsprocessen. Av samtal med
rektorerna framkommer också att den pedagogiska kartläggningen endast på en basal nivå kartlägger
litteracitet och numeracitet. Någon kartläggning av ämneskunskaper i relation till läroplanens mål
genomförs inte, utan det får den undervisande läraren bilda sig en uppfattning om i det dagliga
arbetet då eleven möter klassens ordinarie material. Det finns en uttalad ambition hos flera av de
mottagande skolorna att man ska arbeta med språkinriktade och inkluderande arbetsmetoder. På en
av kommunens skolor har en fortbildningsinsats genomförts vad beträffar inkluderande arbetssätt
och det planeras för ytterligare två av skolorna framöver. Ingen kommungemensam utbildningsinsats
har dock genomförts med avseende på språkinriktad undervisning. Det innebär att ansvaret för ett
extra språkfokus främst ges svensklärarna. Av de intervjuer som genomförts framkommer också att
ansvaret för dessa elevers undervisning ofta lämnas över till studiestödslärare och bedrivs utanför
klassrummet. Självklart finns goda exempel på en välfungerande inkluderande och språkinriktad
undervisning på skolorna i kommunen, men man kan fråga sig om det mer beror på den enskilda
lärarens eller arbetslagets kunskap och synsätt, snarare än ett etablerat skolgemensamt arbetssätt.
Kommunen tillhandahåller förberedelsegrupp för F-6-verksamheten endast för mellanstadiet. Yngre
elever får kliva direkt in i ordinarie undervisning. De första skolåren är nyinvandrade elever särskilt
sårbara för de utmaningar som det innebär att samtidigt börja skolan och tillägna sig ett nytt språk,
då de till skillnad från äldre barn ännu saknar en utvecklad metaspråklig förmåga. Denna
organisation av de yngsta elevernas introduktion till skolan och språket skulle sannolikt behöva
utvärderas, mot bakgrund av de svaga resultaten.
Nyinvandrade elever, eller elever med okänd bakgrund, utgör 19% av elevgruppen i Vingåker. Det är
ur ett nationellt perspektiv en stor andel. Snittet för riket är 6,6%. Det är rimligt att anta att detta
ställer extraordinära krav på skolverksamheten. Man behöver hitta framgångsrika sätt att möta de
språkutmaningar som detta för med sig. Den skola som tar emot flest nyanlända elever i kommunen,
Sävstaskolan, lyckas betydligt bättre med det kompenserande uppdraget för de nyinvandrade
eleverna, än de andra skolorna i kommunen (Marmorbyns skola undantaget, då den skolan helt
saknar nyinvandrade elever). Men även på Sävstaskolan ligger resultatet under snittet i riket.
Tänkbara anledningar till de låga resultaten för nyanlända, i jämförelse med hur det går för
nyanlända i övriga riket, som förts fram, är att det skulle kunna vara så att Vingåker i högre grad tagit
emot nyanlända från länder eller områden med ett dåligt fungerande eller obefintligt skolsystem.
Lärarna har därmed en avsevärt svårare uppgift än om de nyanlända haft en välfungerande
skolbakgrund. En annan tänkbar anledning skulle kunna vara att Vingåker är den första anhalten för
de nyanlända och att de, när möjlighet ges, flyttar vidare till andra kommuner. Detta för med sig att
nyanlända i Vingåker har befunnit sig kortare tid i Sverige och att de resultat av utbildningen som
kanske skulle kunna ses efter ytterligare något år tillskrivs en annan kommun. Faran med dessa båda
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förklaringsmodeller är att de båda placerar orsaken till de låga resultaten utanför skolans och
lärarnas påverkansområde. Till dess man säkerställt hur det verkligen förhåller sig är det förmodligen
mer konstruktivt att rikta sökljuset mot den egna verksamheten.

6.2 Jämförelse av resultaten inom kommunen
All jämförelse av skolornas resultat vad beträffar kunskapsuppdraget är vansklig. Detta eftersom
elevernas familjebakgrunder på skolorna ser väldigt olika ut. Således har skolorna i grunden olika
förutsättningar för att bereda eleverna möjligheter att nå läroplanens kunskapsmål. Ett lägre resultat
betyder därmed inte per automatik att skolan och lärarna lyckas sämre med sitt uppdrag, och vice
versa. Här nedan redovisas trots detta en jämförande statistik, eftersom man därmed kan få en bild
av en lämplig riktning på huvudmannens kompenserande åtgärder.

6.2.1 Nationella prov
I kommunens egen uppföljning av resultaten för årskurs tre utgår man från måttet ”andel elever som
deltagit i alla delprov som klarat alla delprov”. Detta redovisas inte här eftersom det är ett mått som
på små skolenheter riskerar att ge en missvisande bild. Istället har ett medelvärde för samtliga
deltest räknats fram. Inte heller det måttet är okomplicerat att använda. Provet är inte konstruerat
för jämförelser, utan för att identifiera elevers och gruppers kunskap så att undervisningen kan
anpassas. Vi får alltså använda dessa sammanvägda resultat med försiktighet.
Skolorna gör liknande resultat för matematik och svenska inom respektive skola på nationella proven
i årskurs tre. Det indikerar att eleverna lärt sig ungefär lika mycket av den förväntade svenskan som
matematiken för årskursen.
I en jämförelse skolorna emellan kan vi se att Slottsskolan gör de starkaste resultaten i kommunen
för bägge ämnena, följt av Marmorbyns skola. De lägsta resultaten återfinns på Sävstaskolan. Då
Slottsskolan har ett avsevärt mer utmanade elevunderlag än Marmorbyns skola är de goda resultaten
som Slottsskolans 1–3-lärare gör, intressanta för kommunen att uppmärksamma.

Nationella provet åk 3, andel som nått
kravnivån, medelvärde för samtliga deltest,
åren 16/17, 17/18 och 18/19
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För årskurs sex ser resultaten ut på ett liknande sätt som för årskurs tre, när kommunens skolor
jämförs. Slottsskolan och Marmorbyn gör de starkaste resultaten. Det som sticker ut som
anmärkningsvärt är att undervisningen på Marmorbyns skola möjliggör för eleverna att få jämnstarka
resultat i alla ämnen, medan undervisningen på kommunens övriga skolor förefaller ge sämre
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förutsättningar för lärande i matematikämnet. Kanske är det så att de mycket små klasserna på
Marmorbyns skola gynnar just matematikämnet. Eller så bedrivs en i särklass god undervisning. Detta
är, i likhet med Slottsskolans goda resultat, något som skulle vara intressant för kommunen att
studera för att möjliggöra överföring av goda undervisningsmetoder och/eller strukturer till de andra
skolorna.
Resultaten för engelskämnet på Högsjö skola avviker nedåt i jämförelse med de andra skolorna. Det
är möjligtvis en konsekvens av den personalsituation man haft med stor andel obehöriga lärare.
Resultatet väcker frågor om hur undervisningen i engelska sett ut även för de lägre årskurserna och
hur förutsättningarna ser ut i nuläget.

Nationella provet åk 6, andel av eleverna med
betyg A-E, medelvärde för åren 16/17, 17/18 och
18/19
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6.2.2 Betygsresultat
Resultaten har samlats in från både Skolverkets officiella statistik och från Barn- och
Utbildningsförvaltningen. Alla resultat finns inte att tillgå, eftersom skolenheterna är små och
resultat därmed blir integritetskänsliga när de delas upp i olika underkategorier.
Vid en jämförelse av betygsutfallet i kärnämnena, för kommunens F-6-skolor under de senaste tre
åren, framträder i stort sett samma bild som vi kunde se för de nationella proven. Marmorbyns skola
gör de starkaste resultaten, följt av Slottsskolan och Högsjö skola. Lägst resultat gör Sävstaskolan.
Detta gäller både andel elever som når målen i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet för
alla ämnen.
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Andel elever som nått målen i alla ämnen, åk 6,
genomsnitt för läsåren 16/17 - 19/20
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Meritvärde årskurs 6,
genomsnitt för läsåren 16/17 - 19/20
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Även utvecklingen över tid på varje skola är av intresse för att huvudmannen ska ha underlag för
beslut om resursfördelning utifrån uppdraget att erbjuda likvärdig utbildning till alla kommunens
barn och ungdomar. Det vi kan se är ett oroväckande tapp i andelen elever som når målen i alla
ämnen på både Högsjö skola och Slottsskolan F-6. På Högsjö skola har trenden varit vikande sedan
2017, på Slotts sedan 2018. Det genomsnittliga meritvärdet ligger mer stabilt över tid. Marmorbyns
skola och Sävstaskolan har resultat som ligger relativt stabilt över den tid som studerats. Den analys
av varje skolas interna arbete som behövs för att förstå utvecklingen ligger utanför omfattningen av
den här kartläggningen.
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Högsjö skola, kunskapsresultat över tid
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Slottsskolan F-6, kunskapsresultat över tid
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Sävstaskolan, kunskapsresultat över tid
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Kartläggningen gör här nedan ett nedslag i resultaten för vt-19. Med hjälp av SCB har resultaten
räknats fram med nyinvandrade elever exkluderade. Detta möjliggör en jämförelse på mer lika
villkor, då nyinvandrade av uppenbara skäl har avsevärt svårare att nå målen i läroplanen.
Tittar man på andelen elever som fått godkänt betyg i kärnämnena vt-19, gör Marmorbyns skola det
starkaste resultatet, följt av Slottsskolan och Högsjö skola. Att betygsresultaten för kärnämnena i
Högsjö ligger i nivå med Slottsskolan avviker från resultaten på nationella proven (i samma ämnen),
där Slottsskolans elever gjort ett avgjort starkare resultat. Det skulle kunna indikera antingen en
alltför generös betygsättning i Högsjö, eller en mycket stark kompenserande undervisning i
kärnämnena i slutet av skolår sex för eleverna från Högsjö.

Andel elever med godkänt betyg i kärnämnena,
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Källa: SCB. Nyinvandrade elever exkluderade. Grupper på under fem elever redovisas inte av integritetsskäl. Observera att
Y-axeln i diagrammet startar på 50%.

För vt-19 kan vi se att både på Slottsskolan, Sävstaskolan och (genom slutledning) Marmorbyns skola,
görs ett starkare resultat för pojkarna jämfört med flickorna, när det handlar om att bereda eleverna
möjlighet att nå godkänt betyg i kärnämnena. Detta är ur ett nationellt perspektiv anmärkningsvärt,
men sannolikt är den trenden bruten i och med läsåret 19/20. Vad gäller det genomsnittliga
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meritvärdet i kärnämnena (se diagram nedan) är det bara på Slottsskolan som pojkarna fortfarande
gör ett bättre resultat än flickorna. På de andra skolorna har flickorna gått om pojkarna.
Resultaten för det genomsnittliga meritvärdet i kärnämnena för vt-19 visar oss att Sävstaskolan
kommit ikapp de övriga skolorna, när de nyanlända eleverna exkluderas från resultaten, Marmorbyns
skola undantaget. Detta trots att färre andel elever, nyinvandrade exkluderade, når E i kärnämnena.
Sävstaskolan förefaller vara mycket bra på att bereda elever över E-nivån goda
utvecklingsmöjligheter, men relativt sett sämre på att utbilda elever upp till godkänd nivå.

Genomsnittligt meritvärde i kärnämnena,
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Källa: SCB. Nyinvandrade elever exkluderade. Grupper på under fem elever redovisas inte av integritetsskäl.

På alla skolor, förutom Marmorbyns skola, finns en skillnad mellan hur många elever som nått målen
i kärnämnena jämfört med hur många som nått målen i alla ämnen, för vt- 19. En sådan skillnad är
inte ovanlig. Eftersom godkänt i kärnämnena är en förutsättning för att eleven ska vara behörig till
ett nationellt program på gymnasiet läggs ofta mer krut på dessa ämnen, när skolan har svårt att
bereda eleven möjligheter att nå målen.

Andel elever med betyg i alla ämnen jämfört med
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100,00%
90,00%
80,00%

91%90,10%
83,30%
76,20%

83,30%
77,80%
66,70%

70,00%

58%

60,00%
50,00%
40,00%
Slotts

Sävsta
Alla ämnen

M-byn

Högsjö

Kärnämnena

24

30

Källa: Skolverket och SCB

Nationellt finns en skillnad på ungefär 13% (90,7% av alla elever i årskurs sex har godkänt i
kärnämnena och 77,7% har godkänt i alla ämnen). Både Sävstaskolan och Slottsskolan har en skillnad
som ligger i nivå med det nationella snittet. På Högsjö skolan finns däremot en avsevärt större
skillnad och det är bara 58% av eleverna som får betyg i alla ämnen, jämfört med 83,3% som får
betyg i kärnämnena. Eleverna på Högsjö skola har alltså i betydligt lägre utsträckning beretts
möjligheter att lära sig lika mycket som övriga elever i kommunen. Resultaten för de senaste tre åren
visar oss dock att resultaten på Högsjö skola tidigare varit goda. Nuvarande rektor och medarbetare
lägger ner ett stort arbete på att vända utvecklingen rätt igen. Arbetet handlar bland annat om att
tillföra pedagogisk kompetens till skolan, skapa en samsyn kring uppdraget och sätta
skolgemensamma rutiner och arbetssätt utifrån en gemensam värdegrund. Till detta kommer ett
arbete med att säkerställa helt rudimentära saker som att elever får sin garanterade undervisningstid
i ämnena, att eleverna ges undervisning i alla ämnen, att individuella utvecklingsplaner tas fram för
eleverna och att föräldrar och elever erbjuds utvecklingssamtal.

6.3 En jämförelse av resultaten med skolor med liknande förutsättningar
För vår kartläggning av måluppfyllelsen och likvärdigheten när det gäller kunskapsuppdraget är det
intressant att undersöka huruvida resultaten på de olika F-6-skolorna varierar i enlighet med vad man
kan förvänta sig utifrån elevsammansättningen på de olika skolorna. Om målen nås i den
utsträckning man kan förvänta sig utifrån elevernas socioekonomiska bakgrunder, skulle man kunna
påstå att utbildningen i detta avseende är likvärdig. Om resultaten ligger under, ger den pedagogiska
miljön sämre förutsättningar till lärande. Om resultaten ligger över tillför skolan ett mervärde.
Med hjälp av statistik från SCB har en jämförelse gjorts för varje skola i Vingåker, med de tjugo skolor
i landet som har mest lika socioekonomiska index, som jämförelseskolan i Vingåkers kommun. Tio
jämförelseskolor har index-värdena närmast över och tio skolor har index-värdena närmast under.
Jämförelsen avser resultaten läsåret 2018/19.
Vad vi då kan se är att utbildningen på Marmorbyns skola ger samma förutsättningar för eleverna att
nå kunskapsmålen i kärnämnena som jämförelseskolorna. På alla de andra skolorna i kommunen är
resultaten starkare än på jämförelseskolorna.

Andel godkända i kärnämnena, varje skolas
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Givet samma grundförutsättningar vad beträffar elevernas socioekonomiska bakgrund, så förefaller
alltså utbildningen på Slottsskolan F-6, Sävstaskolan och Högsjö skola, möjliggöra för eleverna att lära
mer, än vad jämförbara skolor förmår. Det största lyftet gör Sävstaskolan, där 78% av eleverna når
minst E i kärnämnena, jämfört med 59% för jämförelseskolorna.
I betraktandet av resultaten från Högsjö skola kan man dock behöva påminna sig om de tidigare
redovisade resultaten vad beträffar dålig överensstämmelse mellan betygsresultat i kärnämnena och
nationella provresultat, samt den stora andel elever som inte får godkänt i alla ämnen. Det finns en
risk att Högsjös fina resultat i jämförelse med skolor med samma förutsättningar, inte är rättvisande.
När det gäller meritvärdet i kärnämnena kan vi se att resultaten för Marmorbyns skola, Slottsskolan
F-6 och Högsjö skola, ligger nära jämförelseskolornas resultat. Sävstaskolan sticker ut och gör ett
tydligt bättre resultat än vad som är fallet på jämförbara skolor.

Genomsnittligt meritvärde i kärnämnena, varje
skolas resultat i relation till jämförbara skolor
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Slotts Slotts jmf

Sävsta Sävsta jmf

M-byn M-byn
jmf

Högsjö Högsjö
- jmf

Betygsresultat vt-19.
Källa: SCB

Sammantaget innebär detta att vi får en bitvis omvänd bild av skolornas förmåga att ge eleverna
möjlighet att utvecklas i riktning mot målen. Sävstaskolan, som har de lägsta resultaten i kommunen i
relation till kursplanernas mål, gör det bästa resultatet utifrån elevernas grundförutsättningar.
Marmorbyns skola som hittills setts göra de starkaste resultaten för sina elever, ses nu göra ett
resultat helt i enlighet med vad man kan förvänta sig utifrån elevunderlaget.
Ett annat sätt att använda Skolverkets index är att jämföra skolans betygsresultat med vad indexet
anger är hur många elever som, statistiskt sett, förväntas bli behöriga till ett nationellt program på
gymnasiet. Det förväntade resultatet är dock framräknat utifrån hela skolans elevunderlag, medan
betygsresultaten bara gäller för årskurs sex. Om elevsammansättningen i årskurs sex inte är
representativ för skolan som helhet kommer därför resultaten att bli missvisande, vilket behöver tas
med i betraktandet av siffrorna. För behörighet till gymnasiet krävs att en elev har godkänt i
kärnämnena samt minst fem ytterligare ämnen. Indexet nedan bygger på statistik från 2016–2019.
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Skola

Socioekonomiskt
index

Förväntad andel behöriga till
gymnasiet (utifrån hela
skolans elevunderlag)

Marmorbyn
Högsjö
Slotts F-6
Sävsta

55
174
174
297

92%
76%
76%
59%

Andel elever som når
gymnasiebehörighet
(endast eleverna i åk 6)
Vt 19
Vt 20
90,9
90,9
57,1
58,3
79,5
59,1
68,1
59,2

Källa: SCB. Jämförelsen mot index är statistiskt korrekt för vt -19. Resultaten för vt-20 har tagits med för att åskådliggöra
utveckling över tid, men uppdaterade indexvärden för skolorna saknas.

Det vi då kan se är att Marmorbyns skola gör ett resultat som ligger i enlighet med det förväntade
utifrån elevunderlaget. Högsjö skola gör ett resultat som kraftigt underskrider det förväntade.
Sävstaskolan gör för läsåret 18/19 ett resultat som kraftigt överskrider det förväntade. Läsåret 19/20
är resultatet däremot helt i enlighet med det förväntade. Då Sävstaskolan inte har någon påfallande
skillnad i betyg jämfört med resultaten på nationella proven 18/19 förefaller det finnas fog för att
påstå att de goda resultaten speglar elevernas kunskaper. Pedagogerna på Sävstaskolan har
gemensamt diskuterat sina goda resultat och kritiskt granskat dem mot läroplanens kunskapskrav för
att säkerställa att betygssättningen inte är alltför generös. Lärarna på Sävstaskolan lyfter fram flera
faktorer som de tror ligger bakom de goda resultaten, såsom smågrupper i undervisningen, ett
språkinriktat arbetssätt, uppdelning av Sv/SvA-undervisningen i separata undervisningsgrupper, en
positiv anda hos pedagogerna och ett omhändertagande förhållningssätt. Vid kartläggningens
sammanställande har resultaten för läsåret 19/20 ännu inte analyserats på skolan.
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7. Måluppfyllelse och likvärdighet för värdegrundsuppdraget
Värdegrundsuppdraget innebär att skolan ”ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”
(Skollagen, 1kap, 4§). Vidare ska skolan också främja elevernas utveckling till ansvarskännande
individer och medborgare.
För att kartlägga måluppfyllelsen när det handlar om värdegrundsuppdraget används resultat från
olika enkäter samt samtal med rektorer och i viss utsträckning samtal med pedagoger. De resultat
som är intressanta i den här delen är de som avser fånga förekomst av demokratiska arbetsmetoder i
skolan, respektfullt bemötande och upplevd trygghet. Förgivettagandet bygger på att en skola där
man lyckats väl med att förankra läroplanens värdegrund och där den genomsyrar såväl undervisning
som relationer i och utanför klassrummet, uppvisar goda resultat när elever och lärare tillfrågas om
huruvida de exempelvis upplever att de är trygga i skolan eller om elever och lärare respekterar
varandra i skolan.
I den första delen jämförs kommunens resultat mot resultat från Skolinspektionens enkät för 298
andra huvudmän runt om i Sverige. Avsnittet syftar till att undersöka om måluppfyllelsen vad gäller
värdegrundsuppdraget i Vingåkers kommun är likvärdigt nationellt. I den andra delen redovisas
resultat för de enskilda skolorna i kommunen. Resultaten jämförs i syfte att undersöka likvärdigheten
mellan skolorna. Först redovisas resultaten från Skolinspektionens enkät. Därefter redovisas
resultaten från skolornas egna enkäter. Avslutningsvis avhandlas skolornas demokratiska
arbetsmetoder i ett separat avsnitt där enkätresultaten kompletteras med intervjusvar.
Informationen till den här delen av kartläggningen är i flera avseenden bristfällig. Det beror på att det
saknas systematisk jämförbar statistik över tid. Det har inte varit möjligt att, på samma sätt som för
kunskapsresultaten, ta fram jämförbara resultat som spänner över flera år. Den senast genomförda
enkäten, för läsåret 19/20, har dessutom resultat som väsentligt skiljer sig från tidigare år. Ett
representativt exempel är resultatet för enkätfrågan ”Jag känner mig trygg på skolan” som eleverna
på Slottsskolan svarat på, där drygt 80% av eleverna under läsåren 16/17 till 18/19 uppgett att de
känner sig trygga på skolan. Resultatet överensstämmer väl med resultatet från Skolinspektionens
enkät som genomfördes hösten 2019, där drygt 80 % av femteklassarna uppgav detsamma. I
kommunens egen enkät för läsåret 19/20 har nivån på den upplevda tryggheten halverats. Mot
bakgrund av att i stort sett alla frågor har ett sådant här tapp i den nya enkäten är resultatet inte
trovärdigt.
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Källa: BoF, Skolinspektionen

Årets enkät har en ny utformning än tidigare år och har administrerats digitalt. Verksamma
pedagoger har lyft fram att det funnits osäkerhet kring administrerandet av enkäten och riktat kritik
mot genomförandet. De menar också att fler elever deltagit i enkäten än vad den angivna
svarsfrekvensen anger. Varför resultaten i den nyligen sjösatta enkäten ser ut på det här viset har
förvaltningen ännu inte fått klarhet i. Tillsammans med en bitvis mycket låg svarsfrekvens medför
detta dock att årets enkätresultat inte används för kartläggningen i den här delen.

7.1 Nationell jämförelse
För en jämförelse används resultaten från Skolinspektionens enkät ”Skolenkäten”. Enkäten
genomförs två gånger årligen och omfattar femteklassare, lärare och föräldrar i ett stort antal skolor
runt om i landet. Skolorna i Vingåker deltog hösten 2019. Totalt sett deltog då över 35 000 elever
från 298 skolhuvudmän. I Vingåker deltog 95% av femteklassarna, 77% av lärarna och 21 % av
vårdnadshavarna. Eftersom svarsfrekvensen för vårdnadshavarna är så låg tas de resultaten inte
med.
I lärarsvaren ingår även svaren från Slottsskolan 7–9. Det är tyvärr inte möjligt att beräkna svaren för
endast F-6. Av de tillgängliga värden som finns, kan man dock se att resultaten från Slottskolan 7–9 i
samtliga frågor ligger lägre än de resultat som gäller för hela kommunen. Om resultaten endast
gällde F-6, skulle alltså de medelvärden som redovisas vara något högre.
När man vill bilda sig en uppfattning om tillståndet i sin helhet på skolorna, är värdet av lärarsvaren
högre än värdet av elevsvaren, eftersom lärarsvaren gäller all utbildning, medan elevsvaren endast
speglar årskurs fem.
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7.1.1 Skolinspektionens skolenkät - elever
Elevenkäten syftar till att fånga in många delar av utbildningen och är därför uppbyggd kring tio
områden, exempelvis stimulans eller studiero. För den här kartläggningen är det frågor som avser att
undersöka värdegrundsarbetet som är relevanta, varför endast delar ur enkäten används här.
I tabellen nedan framgår vilka frågor som ställts i enkäten. Samtliga resultat som är lägre än snittet
för de övriga deltagande huvudmännen är rödmarkerade. Ju större avvikelsen är desto rödare är
markeringen. Resultat som är högre än snittet nationellt är markerat med grön färg. Observera att
två av frågorna har minustecken, det innebär att de har beräknats omvänt och ett högre medelvärde
att föredra även för dessa frågor. I redovisningen av andel elever som svarat positivt är tre resultat
anonymiserade på grund av att mycket få elever svarat i kategorin Stämmer helt och hållet. Av
medelvärdena på dessa frågor framgår dock att skolorna i Vingåkers kommun gör ett sämre resultat
än jämförelseskolorna.

Ur Skolinspektionens skolenkät ht-19
Elever
Frågor:
På lektionerna är vi elever med och påverkar
på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
I min skola respekterar vi varandra
Mina lärare är rättvisa mot oss elever
I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns
Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs
Jag har studiero på lektionerna
I min skola finns det elever som jag är rädd för (-)
I min skola finns det vuxna som jag är rädd för (-)
Jag känner mig trygg i skolan
De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att
någon har varit elak mot en elev
Källa: Skolinspektionen

Andel elever som
svarat Stämmer helt
och hållet + Stämmer
ganska bra
Vingåker
Riket

Medelvärde
Vingåker
Riket
5,5
5,7
6,9
4,6
7,3
6,5
7,6
8,1
7,5

6,5
7,2
7,7
5,9
8,1
6,2
8
8,7
8,1

62
65
77
82
73
83

69
81
83
66
88
69
18
10
88

7,4

7,8

76

83

Utifrån elevsvaren kan vi se att skolorna i Vingåkers kommun gör ett sämre resultat på samtliga
värdegrundskopplade frågor utom den som handlar om arbetsro. Arbetsro-frågan är den fråga som
har den svagaste kopplingen till värdegrundsmålen, eftersom arbetsro oftare är ett resultat av en
engagerande och välstrukturerad undervisning. Störst avvikelse mot jämförelseskolorna finns på
frågorna om ömsesidig respekt på skolan och huruvida eleverna följer ordningsreglerna.
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7.1.2 Skolinspektionens skolenkät - lärare
Lärarnas enkätsvar ger ett liknande resultat som elevernas. Lärarna uppger generellt mindre nöjdhet
med de delar av skolans arbete som kopplar till värdegrundsmålen, än vad lärarna på
jämförelseskolorna gör. Här nedan presenteras resultaten för åtta frågeområden, som alla utgörs av
tre enkätfrågor.
Ur Skolinspektionens skolenkät ht-19
Lärare
Frågeområden:
Argumentation och kritiskt tänkande
Grundläggande värden i utbildningen
Grundläggande värden på skolan
Elevinflytande
Ordningsregler
Studiero
Trygghet
Förhindra kränkningar

Medelvärde
Vingåker
6,8
7,1
6,9
5,9
6,8
5,8
7,2
7,8

Riket
7,1
7,9
7,6
6,4
7,6
6,6
7,8
8,4

Källa: Skolinspektionen

En närmare granskning av resultaten på de enskilda enkätfrågorna visar att det är det två resultat
som avviker från frågeområdenas medelvärden. I frågeområdet Ordningsregler finns en fråga som
lyder: Jag är förtrogen med de upprättade ordningsreglerna i den här skolan. Här uppger 88% av
skolans lärare Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra. På jämförelseskolorna är
motsvarande siffra 97%. (Medelvärde 7,9 resp. 9,1) Det innebär att det höstterminen 2019 fanns
uppemot tio lärare på skolorna i Vingåkers kommun som inte visste vilka ordningsregler de
förväntades implementera och upprätthålla. Den andra frågan som sticker ut finns i frågeområdet
Förhindra kränkningar och lyder: Jag har förutsättningar för att ingripa om elever är elaka mot
varandra. Det är den enda frågan i de granskade frågeområdena där Vingåkers skolor gör ett resultat
som är i nivå med jämförelseskolorna (7,9 resp. 7,9).
Lärarna uttrycker i enkäten inte samma nöjdhet med studieron som eleverna gör. Däremot finns det
stor överensstämmelse med elevernas svar vad gäller frågan om huruvida man respekterar varandra
på skolan. Det finns en påfallande stor skillnad mellan Vingåkerelevernas uppfattning och eleverna på
jämförelseskolorna. Nationellt så svarade 81% positivt, jämfört med 65% i Vingåker. Lärarnas fråga
var något annorlunda formulerad: ”På den här skolan respekterar elever och lärare varandra” och
motsvarande siffror var 90% nationellt och 78% i Vingåker. Den ömsesidiga respekten upplevs alltså
som avsevärt lägre av både elever och lärare i kommunen, jämför med snittet för de deltagande
skolorna.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Vingåkers skolor gör ett lägre resultat på de frågor som
är kopplade till värdegrundsuppdraget än vad som är fallet på jämförelseskolorna. Femteklassarnas
svar, tillsammans med lärarsvaren, ger en bild av att elever i Vingåkers kommuns skolor är mindre
trygga och upplever sig respekterade i mindre utsträckning, än vad som är fallet i landet i stort.
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7.2 Jämförelse av resultat inom kommunen
För att undersöka hur måluppfyllelsen när det gäller värdegrundsmålen ser ut inom kommunen, samt
ta ställning till om eleverna har tillgång till en likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på i
kommunen, används dels Skolinspektionens enkät, dels kommunens egna enkäter. Bilden
kompletteras med information från samtal med skolornas personal.

7.2.1 Skolinspektionens enkät - elever
Resultaten från Skolinspektionen enkät visar på vissa skillnader mellan hur femteklassarna på
kommunens olika skolor svarar när det handlar om frågor med koppling till värdegrundsuppdraget. I
tabellen nedan har resultat som ligger i nivå med, eller överstiger det nationella snittet
grönmarkerats. Resultat som ligger under har rödmarkerats.

Ur Skolinspektionens skolenkät
Slottsskolan Sävstaskolan Marmorbyn Högsjö
Riket
ht-19, elever
100%
93%
91%
100%
Svarsfrekvens
90%
39
28
10
5
32185
Antal
På lektionerna är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta
6
5,4
7,5
med olika skoluppgifter
6,5
I min skola respekterar vi varandra
5,6
5,6
8,3
7,2
Mina lärare är rättvisa mot oss elever
7
6,4
7,7
I min skola följer eleverna de
5
4
6,7
ordningsregler som finns
5,9
Mina lärare ser till att ordningsreglerna
7,4
7,5
9
på skolan följs
8,1
Jag har studiero på lektionerna
6,2
6,9
7
6,2
I min skola finns det elever som jag är
6,8
8,2
8
rädd för (-)
8
I min skola finns det vuxna som jag är
8,3
7,2
9,7
rädd för (-)
8,7
Jag känner mig trygg i skolan
7,2
7,5
9,3
8,1
De vuxna på skolan reagerar om de får
reda på att någon har varit elak mot en
7,9
6,4
9
elev
7,8
Källa: Skolinspektionen

Det finns en stor nöjdhet hos eleverna på Marmorbyns skola. Resultaten från Marmorbyn ligger över
eller i nivå med snittet för resultaten nationellt och över resultaten för de andra skolorna i
kommunen. Resultaten för Högsjö skola går av integritetsskäl inte att läsa ut när det gäller svaren på
enskilda frågor. Går man istället till resultaten på de frågeområden (istället för enskilda frågor) som
är kopplade till värdegrundsarbetet får Högsjö skola mycket låga resultat; 4,3 i medelvärde, vilket ska
jämföras med tex Slottsskolan F-6 som får 6,6, vilket speglar ett mycket stort missnöje med
utbildningen hos Högsjös femteklassare. Det är dock bara fem elever som deltagit i Högsjö.
Här nedan återfinns samma resultat i ett diagram:
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Källa: Skolinspektionen

Skolorna i tätorten gör resultat som ligger nära varandra. Totalt gör Slottsskolan F-6 ett marginellt
starkare resultat med ett snitt på 6,7 mot Sävstaskolans 6,5. Några enskilda svar är dock intressanta
att lyfta ut. På Slottsskolan F-6 förefaller det som om det hösten 2019 fanns en stor andel elever som
var rädda för andra elever på skolan. Det fanns också en större andel elever som var rädda för vuxna
på skolan, än vad som rapporteras generellt. På Sävstaskolan visar svaren att det i än högre grad
fanns vuxna på skolan som eleverna var rädda för.
Jämförbara data från lärarenkäten finns inte att tillgå på skolnivå.
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7.2.2 Skolornas egna enkäter
Skolorna i kommunen har genomfört egna enkäter för att fånga in elevernas och vårdnadshavarnas
upplevelse av skolan. Som tidigare nämnts är årets resultat bemängda med en del problem, varför
dessa utelämnas. För läsåren 17/18 och 18/19 finns dock en del resultat att jämföra. Svaren kommer
från den enkät som genomförts i årskurserna 4–6. Svarsfrekvensen är oklar. Alla skolor har inte haft
med alla frågor bägge åren, men oavsett detta framträder en bild som i stort överensstämmer med
resultaten från Skolinspektionens enkät.
Påståendena som eleverna haft att ta ställning till är:
•
•
•
•
•
•

Jag känner mig trygg på skolan
Jag blir respekterad på skolan
Jag har studiero på lektionerna
Jag trivs i min klass
Jag trivs med mina lärare
Jag får vara med och påverka mitt skolarbete

Två frågor som vårdnadshavarna tagit ställning till är:
•
•

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet
Personalen lyssnar och tar hänsyn till mina/ mitt barns synpunkter (fritids)

Det vi kan se av svaren är att den största överensstämmelsen med enkätens påståenden, på de
frågor som eleverna svarat på, finns på Marmorbyns skola. Därefter följer Högsjö skola, Sävstaskolan
och sist Slottsskolan F-6. Om man väger samman resultaten från alla frågor utgörs skillnaden, mellan
de tre sistnämnda skolorna, av inte mer än tre procentenheter. Det innebär att man skulle kunna
betrakta resultaten av skolornas värdegrundsarbete som tämligen likvärdigt, Marmorbyn
undantaget. Går man ner på frågenivå, är det dock en del resultat som sticker ut och som kan vara
intressanta att reflektera över.

Elevenkäter Vingåkersskolorna, snitt för åren
17/18 och 18/19
100
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40

Slotts

Sävsta

Marmorbyn

Högsjö

Källa: BoF

Tittar vi på föräldrasvaren från Marmorbyns skola, utmärker sig det anmärkningsvärt låga resultatet.
Vårdnadshavarna på Marmorbyns skola ger uttryck för att personalen i låg utsträckning lyssnar på
och tar hänsyn till barnens synpunkter. Vårdnadshavarna anger dessutom att deras barn i avsevärt
lägre utsträckning känner sig trygga inom fritidsverksamheten. Eleverna i Marmorbyn uttrycker
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genom enkäten att de i stor grad känner sig trygga i skolan. Olikheten i svaren kan bero på att det är
eleverna som svarat på den ena frågan och föräldrarna på den andra och att de därmed har olika
mycket insyn i frågan eller värderar trygghet på olika sätt. Det kan också vara så att det faktiskt finns
skillnader i hur man på Marmorbyns skola förmår förverkliga värdegrundsarbetet i skolan respektive
på fritids. Bortsett från Sävstaskolan gör alla skolor ett betydligt lägre resultat på frågan om
personalen på fritids lyssnar och tar hänsyn till barnens synpunkter, jämfört med de andra frågorna,
vilket skulle kunna indikera att fritids inte kommit lika långt som skolan i arbetet med läroplanens
värdegrundsmål.
Resultaten från Högsjö skola ligger väl i nivå med de övriga skolornas. Detta kan kontrasteras mot de
mycket låga resultaten på Skolinspektionens enkät. Eftersom dessa enkätsvar gäller eleverna i
årskurs 4–6 och därmed avsevärt fler elever, bör mer tilltro sättas till dessa resultat, när det gäller
bilden av hela skolans arbete med värdegrundsmålen.
Inne i centralorten Vingåker instämmer elever på Sävstaskolan i marginellt högre grad med enkätens
påståenden, än vad eleverna på Slottsskolan F-6 gör. Störst skillnad i elevsvaren återfinns i frågan om
elevinflytande i undervisningen, där eleverna på Sävstaskolan i högre grad instämmer med
påståendet att de får vara med och påverka. Vårdnadshavarnas svar gällande fritidsverksamheten,
visar att vårdnadshavarna är markant mer nöjda på Sävstaskolan. Även i intervjuer med personal på
Sävstaskolan framkommer stor nöjdhet med fritidsverksamheten och hur den dels samverkar med
skolan, dels tar ansvar för trygghet och social inkludering i rastverksamheten.
Totalt sett finns inga anmärkningsvärt stora skillnader i resultaten skolorna emellan, med undantag
för Marmorbyns skola, som ligger klart högre i skoldelen och klart lägre när det gäller frågorna som
berör fritidsverksamheten. Att Marmorbyn generellt sett ligger högre än de andra skolorna kan
sannolikt kopplas till litenheten ihop med elevernas socioekonomiska bakgrund. Men det är också
intressant att ta del av vad skolan anger som orsaker till de höga resultaten som har med deras
arbetssätt att göra, eftersom goda resultat inte sker av sig självt. När det gäller tryggheten lyfter
rektor fram att all personal på skolan tar sig tid att bygga relation till alla elever både i och utanför
klassrummet och att man ser det som sitt uppdrag att även hålla koll på elevernas relationer
sinsemellan så att personalen kan agera proaktivt. För de goda resultaten kring studiero menar man
bland annat att den hänger ihop med att undervisningen i hög grad anpassas och varieras utifrån
elevernas faktiska förutsättningar och att eleverna görs delaktiga i undervisningens upplägg och
innehåll. Undervisningen anpassas efter eleverna snarare än att eleverna ska anpassa sig efter
undervisningen.
Högsjö, som är en ännu mindre skola än Marmorbyns skola, borde ha förutsättningar att ligga på en
liknande nivå som Marmorbyns skola när det gäller att etablera en trygg och respektfull skolmiljö. På
Högsjö skola gör man dock ett lägre resultat. Skolan har ett annat socioekonomiskt
upptagningsområde samt en långvarig konfliktfylld personalsituation bakom sig, som gör resultaten
begripliga. Bilden av ett bristande värdegrundsarbete bekräftas av personal på skolan, som berättat
om hur de det gångna året tagit krafttag för att etablera goda förtroendefulla relationer mellan
lärare och elever samt bygga upp en utbildning som genomsyras av demokratiska förhållningssätt i
såväl skola som fritidshem.
Mellan Sävstaskolan och Slottskolan finns också olikheter i elevernas socioekonomiska bakgrund,
som skulle kunna innebära att Sävstaskolan har ett tyngre lass att dra när det handlar om
värdegrundsarbetet. I samtal med personal på Sävstaskolan framkommer att de själva inte tänker i
termer av att elevgruppen på skolan är mer krävande; tvärt om menar de att en framgångsfaktor är
just att de inte tänker i de termerna, utan istället har höga förväntningar på eleverna. Däremot
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menar de att in- och utflyttandet av nyanlända elever som sker droppvis under terminerna är en
försvårande faktor i processen att bygga trygga grupper. Trots olikheterna hos skolornas elevgrupper
ger elever ett likvärdigt betyg och föräldrar ett högre betyg till värdegrundsarbetet på Sävstaskolan
än vad man gör på Slottsskolan, när man väger samman resultaten från de två läsåren.
Framgångsfaktorer som personal på Sävstaskolan framhåller är ett ständigt pågående arbete med vikänsla och värderingar på skolan, främjande av goda relationer bland eleverna samt ett parallellt
arbete i personalgruppen för att få till samsyn och ett aktivt förhållningssätt gentemot alla skolans
elever. Man har genomfört praktiska förändringar av elevernas rasttider och ökat vuxennärvaron
utomhus.
En sammanställning i tabellform av resultaten från skolornas egna enkäter (som redovisats i
diagrammet ovan) visar oss att de framräknade medelvärdena gömmer en del potentiellt intressanta
förändringar från ett år till ett annat. Till exempel kan vi se en mycket positiv utveckling av
föräldrarnas uppfattning om frågor kopplade till värdegrundsarbetet i fritidsverksamheten på
Slottsskolan mellan läsåret 17/18 och 18/19 (grönmarkerat). Vi kan även se att elevernas uppfattning
om huruvida de får vara med och påverka sitt skolarbete gjort ett rejält lyft på Marmorbyns skola
(gulmarkerat). Om det är så att man på olika sätt arbetat för att förändra just de här frågorna på
skolan; exempelvis deltagit i fortbildning, förändrat rutiner och arbetssätt i vardagen- då kan siffrorna
ses som ett slags kvitto på att det man gjort haft effekt. Enkäten fungerar som ett instrument för det
systematiska kvalitetsarbetet, både på skol- och huvudmannanivå.

Elev + föräldraenkäter
Vingåkersskolorna,
andel som instämmer
Jag känner mig trygg
på skolan
Jag blir respekterad i
skolan
Jag har studiero på
lektionerna
Jag trivs i min klass
Jag trivs med mina
lärare
Jag får vara med och
påverka mitt
skolarbete
Mitt barn känner sig
trygg på
fritidshemmet
Personalen lyssnar
och tar hänsyn till
mina/ mitt barns
synpunkter (fritids)

Marmor- MarmorSlotts Slotts Sävsta Sävsta
Högsjö Högsjö
byn
byn
17/18 18/19 17/18 18/19
17/18 18/19
17/18
18/19
90

83

92,7

83

97

96

83,7

82

76,3

67

88,8

82

82,6
88,3

87,6

92

90,6

71,6

83

85,2

83

75

89

97

89

75

81

57,1

82

93,3

81

58

73

85
67
82

93

77

82,3

90

86

100

96

81
93

100

100

93

80,6

97

85

72
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Tyvärr kan man dock inte säga så mycket utifrån två års mätningar, utan det behövs fler för att
säkerställa på att något faktiskt har hänt och/eller att man har en ihållande trend. Avsaknaden av den
här typen av information utgör en brist för kartläggningen och ett förbättringsområde för skolorna
och huvudmannen.

7.3 Demokratiska arbetsmetoder
För vår jämförelse av måluppfyllelsen och likvärdigheten inom värdegrundsuppdraget är det
intressant att jämföra förekomst av demokratiska arbetsmetoder på skolan. Elevinflytandet i
undervisningen finns kartlagt i såväl Skolinspektionens enkät som i elevenkäten som redovisats ovan.
För tydlighetens skull presenteras resultaten även här nedan. Utgår vi från läsåret 18/19 så uppger
exakt lika stor andel elever (83%) att de får vara med och påverka sitt skolarbete på Slottsskolan F-6,
Sävstaskolan och Högsjö skola. Marmorbyn gör ett avsevärt högre resultat med 97% av eleverna som
instämmer med påståendet. Svaren överensstämmer bra med Skolinspektionens enkät, där
Slottsskolan och Sävstaskolan får likvärdiga resultat och Marmorbyn ligger högre. Båda rektorerna för
Slottsskolan F-6 /Högsjö skola samt Sävstaskolan anger elevinflytande i undervisningen som ett
arbetsområde man behöver utveckla på skolan.

Elevenkät
Vingåkersskolorna

Jag får vara med
och påverka mitt
skolarbete
Skolinspektionens
skolenkät
På lektionerna är vi
elever med och
påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta
med olika
skoluppgifter

Slotts
18/19
andel som
instämmer
83%

Sävsta
18/19
andel som
instämmer
83%

Marmorbyn
18/19
andel som
instämmer
97%

Högsjö
18/19
andel som
instämmer
83%

Slotts
Ht-19
medelvärde
6

Sävsta
Ht-19
medelvärde
5,4

Marmorbyn
Ht-19
medelvärde
7,5

Högsjö
Ht-19
medelvärde
i.u.

Samtliga rektorer berättar att de har aktiva och väl fungerande elevråd som de själva är praktiskt
engagerade i. Elevråden föregås av klassråd och eleverna kommer som regel förberedda till mötena
och de får stöd av sina lärare att återge för klassen eller samla in klassens åsikter. Samtliga rektorer
berättar om inarbetade och bra strukturer för detta på skolorna. Två av rektorerna lyfter fram vikten
av att elevernas påverkansmöjligheter genom elevråden är reella och ger synbara effekter. Det kan
till exempel handla om elevernas önskemål om duschdraperier, innehållet på friluftsdagar eller
programmet för skolavslutningen.
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8. Sammanfattande analys
Kartläggningen syftar till att ge en nulägesbild av måluppfyllelse, likvärdighet och integration i skolan
i Vingåkers kommun. När det handlar om måluppfyllelsen har den kartlagts utifrån två aspekter; dels
utifrån målen som är kopplade till kunskapsuppdraget, dels utifrån målen som är kopplade till
värdegrundsuppdraget. För en utvärdering av kunskapsuppdraget har resultat från nationella prov
och betyg använts för jämförelser nationellt och lokalt. För värdegrundsuppdraget har olika indirekta
resultat av ett aktivt arbete med den demokratiska värdegrunden fått utgöra indikationer på hur väl
skolan lyckats med uppdraget, såsom upplevd trygghet och ömsesidig respekt.
För en nulägesbild av likvärdigheten har förekomst av skillnader mot nationella genomsnitt samt
mellan skolorna inom kommunen beskrivits. Resultaten har satts i relation till skolornas olika
förutsättningar. Genom samtal med personer på olika nivåer i skolorganisationen har de kvantitativa
resultaten kunnat kompletteras med beskrivningar av hur verksamheten fungerar i olika avseenden.
Samtalen kan inte betraktas som en heltäckande kartläggning av kvaliteten på utbildningen i
kommunen, utan får ses som nålstick som förhoppningsvis bidrar till en mer träffsäker analys.
Skolornas olikheter i elevsammansättning, beroende på bostadssegregationen utgör en del av
kartläggningen av hur integrationen inom skolan i kommunen ser ut. Till det kopplas de resultat som
utbildningen gör för de nyinvandrade elevernas lärande.

8.1 Måluppfyllelsen och likvärdigheten för kunskapsuppdraget
Resultaten när det handlar om kunskapsuppdraget visar att Vingåkers kommuns F-6-skolor totalt sett
gör ett resultat som ligger under det nationella snittet. Detta gäller både resultat på nationella prov i
såväl årskurs tre som sex, samt vad gäller betygen. På de nationella proven är det störst skillnad mot
riket för matematikämnet. När det gäller betyg i kärnämnena finns det största glappet för
engelskämnet.
Skillnaderna i meritvärde är inte lika stora som skillnaderna i andel elever som når godkända betyg.
Detta skulle kunna tolkas som att skolorna i Vingåker är bättre på att bereda elever som redan nått
de lägsta kunskapskraven möjlighet att utvecklas vidare, men sämre på att bereda elever som inte
nått de lägsta kunskapskraven att göra det. Orsakerna till detta kan man bara spekulera i.
Elevunderlaget är i sig mer krävande på skolorna i Vingåker (Marmorbyns skola undantaget), utifrån
socioekonomiska bakgrundsfaktorer, såsom föräldrars utbildningsnivå och inkomst. Kommunen har
också en mycket stor andel nyinvandrade elever. Vi vet att betydelsen av familjebakgrunden för
skolframgång, har ökat med tiden. När en stor andel elever med mindre gynnsamma förutsättningar
för lärande samlas på en och samma skola uppstår också skoleffekter som ytterligare påverkar
måluppfyllelsen negativt. Kvaliteten på undervisningen spelar naturligtvis också roll för resultatet.
Någon granskning av undervisningens kvalitet har inte genomförts inom ramen för denna
kartläggning. Eftersom inte heller rektorerna genomför strukturerade lektionsbesök i syfte att
kartlägga kvalitet och utvecklingsområden är vår kunskap om detta begränsad. Genom
Skolinspektionens lärarenkät (2019) kan vi se att lärarna i Vingåker endast inom ett frågeområde som
rör undervisningen uppger lika stor nöjdhet som övriga deltagande lärare från 298 skolhuvudmän. I
de övriga sju frågeområdena får Vingåkers kommuns skolor ett lägre resultat. Det handlar till
exempel om att man i lägre grad tydliggör målen för utbildningen, samverkar med andra lärare och
inspirerar eleverna att lära. Vidare ger enkätsvaren uttryck för att lärarna saknar stöd, rutiner och
samverkan i frågor som rör bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Lärarna i Vingåker uppger
också att de i lägre grad anpassar sin undervisning efter elevernas förutsättningar och att stöd till
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elever i högre grad ges utanför klassrummet, än snittet för övriga deltagande lärare i enkäten. Det är
tänkbart att denna lägre grad av inkludering delvis beror på den stora andelen nyanlända elever i
kommunen i kombination med att ingen utbildning i språkinriktad undervisning erbjudits lärarna.
Att kommunens resultat för kunskapsuppdraget ligger under snittet för riket, går helt i linje med
utvecklingen nationellt, där måluppfyllelsen i storstäder och på landsbygd glider isär och
likvärdigheten minskar. Faktorer så som fördelning av lärarkompetens, hög omsättning av lärare och
rektorer och stor korttidsfrånvaro lyfts fram i den statliga utredningen om likvärdigheten i den
svenska skolan9, som troliga bidrag till utvecklingen. För Vingåkers del kan vi se att både behörighet
och erfarenhet av undervisning på alla skolor utom på Högsjö skola är hög. Omsättningen av lärare är
dock något högre än rikssnittet, och omsättningen av rektorer och tjänstemän på Barn- och
Utbildningsförvaltningen är mycket hög. Konsekvenserna av detta är bland annat att ledningens
förtrogenhet med olika aspekter av det egna utbildningssystemet blir lågt och att förtroendet för
ledningen sjunker och förändringsarbete försvåras.
Skolorna i Vingåker har haft ett starkare resultat för pojkarna, jämfört med riket. Det är dock oklart
om detta resultat kommer att bestå - det ser ut som om resultaten för det senaste läsåret innebär att
Vingåker i likhet med riket gör ett starkare resultat för flickorna.
Skolorna i Vingåker gör ett avsevärt sämre resultat än genomsnittet för riket när det handlar om
nyinvandrade elever. Kartläggningen visar att det finns utvecklingsmöjligheter när det handlar om
rutiner för och genomförande av kartläggning, språkinriktad undervisning och organisation av
samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare. Att kommunen saknar förberedelsegrupp för
elever på lågstadiet kan också behöva lyftas till diskussion. De låga resultaten som skolorna gör för
nyanlända elever är osynliga i skolornas kvalitetsrapporter. Att skriva fram resultaten kan naturligtvis
vara känsligt ur integritetssynpunkt, och kanske finns resultat, åtgärder och utvärderingar väl
beskrivna i åtgärdsprogram ute på skolorna – och därigenom finns med som en del av skolans
systematiska kvalitetsarbete. I annat fall kan man fundera på hur ett synliggörande och aktivt arbete
med resultaten kan möjliggöras på både skol- och förvaltningsnivå.
En jämförelse av betygsresultaten vt-19 med skolor med liknande förutsättningar, sett till elevernas
socioekonomiska bakgrunder, visar oss att skolorna i Vingåker totalt sett gör ett starkare resultat än
jämförelseskolorna. Det betyder att utbildningen i Vingåker tillför ett mervärde och möjliggör för
eleverna att lära sig mer än vad som förväntas, statistiskt sett, utifrån elevernas socioekonomiska
förutsättningar. Tittar vi på de enskilda skolorna i kommunen ser vi att Marmorbyns skola gör ett
resultat helt enligt vad som kan förväntas utifrån elevunderlaget både vad gäller andel elever med
godkänt och det genomsnittliga meritvärdet i kärnämnena. Både Slottsskolan F-6 och Sävstaskolan
har högre andel elever med godkänt i kärnämnena och på Sävstaskolan har eleverna också högre
meritvärde än på jämförelseskolorna. Högsjö skolas resultat är mer osäkert, då betygen i
kärnämnena det undersökta året var så pass mycket högre än nationella provresultaten, att det finns
skäl att förhålla sig försiktigt till resultaten. Sävstaskolans goda resultat är värt att uppmärksamma.
De lyfter själva fram smågrupper i undervisningen, språkinriktat arbetssätt, förändringar i
organisationen av SvA-undervisningen, positiv anda i personalen samt ett omhändertagande
förhållningssätt som framgångsfaktorer. Det återstår dock att se om resultaten står sig över tid.
Måluppfyllelsen för kunskapsuppdraget de senaste fyra läsåren, när skolorna inom kommunen
jämförs, följer vad man kan förvänta sig utifrån elevernas socioekonomiska bakgrunder. Marmorbyns
skola gör totalt sett högst resultat, följt av Slottsskolan F-6, Högsjö skola och sist Sävstaskolan. En
9
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närmare granskning visar en del intressanta resultat. Matematikundervisningen på Marmorbyns
skola förefaller ge eleverna avsevärt bättre förutsättningar att lyckas på nationella provet i årskurs
sex, än vad som är fallet på de andra skorna. Vi kan se ett oroväckande tapp över tid i andelen elever
som når målen i alla ämnen på både Högsjö skola och Slottsskolan F-6. På Högsjö skola har trenden
varit vikande sedan 2017, på Slotts sedan 2018. På Högsjö skola är tappet 43 procentenheter, på
Slottsskolan 41 procentenheter. Resultaten från Högsjö skola är oroväckande i fler avseenden. Man
kan se avvikelser även när det gäller nationella-provresultat i engelskan vilket indikerar att eleverna
på Högsjö skola får sämre förutsättningar att nå målen för engelskämnet, samt som nämnts ovan,
dålig överensstämmelse mellan provresultat och betyg. På Högsjö skola finns dessutom en mycket
stor andel elever som inte når målen i alla ämnen. Resultatnedgången på både Slottsskolan F-6 och
Högsjö skola innebär att Sävstaskolan vårterminen -20 gör ett starkare resultat både vad gäller andel
elever som klarat alla mål och det genomsnittliga meritvärdet. Med elevunderlaget i beaktande är
det ett anmärkningsvärt resultat.
Likvärdigheten skolorna emellan, sett till kunskapsuppdraget, är svårare att uttala sig om eftersom
skolorna har så olikartade förutsättningar. Detta påverkar vilka möjligheter skolorna har att
tillhandahålla en god utbildning vad gäller kunskapsmålen, men också värdegrundsmålen. Jämför vi
Marmorbyns skola med Högsjö skola, som båda är små skolenheter på landsbygden, kan vi se att den
utbildning som ges på Marmorbyns skola i avsevärt större utsträckning möjliggör för eleverna att nå
målen i läroplanen, än vad utbildningen på Högsjö skola förmår. Högsjö skola har högre lärartäthet
än Marmorbyns skola, men avsevärt färre behöriga och erfarna lärare. Resultaten på Marmorbyns
skola är stabila över tid, medan resultaten på Högsjö skola faller på ett mycket oroande sätt. Eleverna
på Marmorbyns skola når målen enligt vad som kan förväntas utifrån socioekonomiska
bakgrundsfaktorer. På Högsjö skola ligger man långt ifrån vad som kan förväntas. Det finns således
stora brister i likvärdigheten mellan kommunens två landsbygdsskolor.
Även i tätorten finns det likvärdighetsproblem när skolorna jämförs. När det handlar om pedagogiska
resurser har Slottsskolan F-6 större tilldelning, trots att elevunderlaget är mer krävande på
Sävstaskolan. Trots detta gör Sävstaskolan, relativt sett, ett starkare resultat för sina elever.
Sävstaskolans resultat är mer stabila över tid, medan Slottsskolan F-6 har ett oroväckande tapp i
andelen elever som når målen i alla ämnen.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att utbildningen i Vingåkers kommuns skolor vad gäller
kunskapsuppdraget inte är likvärdig med utbildningen nationellt. Eleverna i Vingåker har sämre
förutsättningar att nå läroplanens mål. När resultaten istället jämförs med skolor i landet som har
liknande förutsättningar sett till elevernas socioekonomiska bakgrunder, kan man se att utbildningen
i Vingåker tillför ett mervärde. När hänsyn tas till elevunderlaget förefaller det alltså tvärtom vara
gynnsamt att gå i skolan i Vingåker – i synnerhet på Sävstaskolan som lyckas allra bäst i detta
avseende. Inom kommunen finns problem med likvärdigheten såtillvida att de skolor med det mest
gynnsamma elevunderlaget har tillgång till störst pedagogiska resurser. På Högsjö skola bereds
avsevärt färre andel elever möjlighet att nå målen i läroplanen jämfört med Marmorbyns skola, även
när hänsyn tas till elevunderlaget. Inne i tätorten förefaller eleverna på Slottsskolan F-6 ges minskade
möjligheter att nå läroplanens mål sedan ett par år tillbaka, trots större tillgång till pedagogiska
resurser än Sävstaskolan och trots goda resultat på nationella prov i både årskurs tre och sex.
Sävstaskolan å andra sidan, förefaller tillhandahålla en utbildning som ger eleverna goda möjligheter
att både nå de lägsta kunskapsmålen och lära mer.
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I korthet:
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•
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•
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•
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Utbildningen som ges elever på kommunens F-6-skolor vad gäller kunskapsuppdraget är
inte likvärdig med den utbildning som ges nationellt. Elever i Vingåker lär sig mindre än
vad som är snittet för riket.
Med hänsyn taget till elevernas socioekonomiska bakgrunder, tillhandahåller kommunen
som helhet en utbildning som överstiger det förväntade. Elever i Vingåker lär sig mer än
vad som är snittet för jämförbara skolor.
Likvärdigheten mellan kommunens skolor brister både med avseende på tillgång till
pedagogiska resurser och med avseende på måluppfyllelse. Elever lär sig olika mycket på
kommunens skolor.
Skolorna har en större andel elever som inte når de lägsta kunskapskraven i alla ämnen än
vad som är snittet nationellt.
Skolorna har en avsevärt större andel nyinvandrade elever som inte når de lägsta
kunskapskraven, än vad som är snittet nationellt.
De låga resultat kommunen gör för nyinvandrades lärande är osynligt i förvaltningens och
skolornas dokumentation.
Trots att skolorna i Vingåker tagit emot en mycket stor andel nyinvandrade elever och den
elevgruppen nu uppgår till 19% av eleverna, har ingen utbildning i språkinriktad undervisning
riktad till den pedagogiska personalen ägt rum.
Den största skillnaden i resultat mot riket på de nationella proven finns för matematikämnet.
Den största skillnaden i resultat mot riket vad gäller betygen i kärnämnena finns för
engelskämnet.
På Marmorbyns skola gör man anmärkningsvärt goda matematikresultat.
På både Slottsskolan F-6 och Högsjö skola finns ett oroväckande tapp i andelen elever som
når målen i alla ämnen.
Sävstaskolas utbildning sticker ut på ett positivt sätt, när resultaten sätts i relation till
elevernas förutsättningar.
Skolorna med det mest gynnsamma elevunderlaget har tillgång till störst pedagogiska
resurser.
Lärarna på kommunens skolor skattar lägre nöjdhet på frågor som rör den egna
undervisningen och dess förutsättningar än lärare hos andra huvudmän.
Stor omsättning av rektorer och tjänstemän är en påtaglig riskfaktor för måluppfyllelse och
likvärdighet.

8.2 Måluppfyllelsen och likvärdigheten för värdegrundsuppdraget
Kartläggningen av måluppfyllelsen för värdegrundsuppdraget utgår från Skolinspektionens enkät för
lärare och femteklassare från 2019, från kommunens skolors egna enkäter för läsåren 17/18 och
18/19 samt från samtal med lärare, rektorer och tjänstemän på förvaltningen. Detta utgör ett tunt
underlag och man behöver förhålla sig försiktigt till resultatet.
Både elever och lärare i Vingåker skattar lägre på frågor som är kopplade till värdegrundsmålen i
Skolinspektionens enkät, än vad elever och lärare på jämförelseskolorna gör i genomsnitt. Störst
avvikelse för elevernas del finns på frågor om ömsesidig respekt och huruvida elever följer skolans
ordningsregler. Även lärarna skattar lågt på frågor om respektfullt bemötande och ordningsregler. Av
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enkäten framgår också att eleverna är mindre trygga än på jämförelseskolorna och att det i högre
utsträckning finns både elever och vuxna som de är rädda för på skolorna.
När resultaten från Skolinspektionens enkät bryts ner på skolnivå kan man se att eleverna på
Marmorbyns skola förefaller mycket nöjda med alla frågor som har koppling till värdegrundsmålen.
Eleverna på de andra tre skolorna skattar lägre än det nationella snittet på i stort sett alla frågor
utom studiero, som de är nöjda med. Slottsskolan gör ett något starkare resultat än Sävstaskolan.
Högsjö skolas resultat är lägst, men enkäten är endast besvarad av fem elever. Jämförbara data från
lärarenkäten finns tyvärr inte att tillgå.
Resultaten från skolornas egna enkäter från de två år som det finns tillgängliga jämförbara data för,
visar i stort sett samma bild som Skolinspektionens enkät. Störst nöjdhet med frågor som är
kopplade till värdegrundsarbetet finns på Marmorbyns skola. De tre övriga skolorna gör ett resultat
som totalt sett ser mycket lika ut, men med vissa variationer på de enskilda frågorna. Det finns en
betydligt större nöjdhet hos vårdnadshavarna när det gäller deras uppfattning om
fritidsverksamheten för Sävstaskolan, jämfört med övriga skolor. På Marmorbyns skola finns den
lägsta nöjdheten på de frågor som är kopplade till med fritidsverksamheten.
Förutsättningarna för arbetet med värdegrundsmålen ser olika ut på skolorna. Elevantal, lärartäthet,
personalomsättning och elevernas familjebakgrunder spelar in och ger alla fyra skolor olika
förutsättningar. Om man utgår från att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna påverkar utsikterna
att nå framgång med värdegrundsmålen, på samma sätt som de gör för kunskapsmålen, är det
förväntade resultatet att Marmorbyns skola ska ha det starkaste resultatet, följt av Slottsskolan/
Högsjö skola och sist Sävstaskolan. Kartläggningen visar att Marmorbyns skola gör det starkaste
resultatet, med störst skattad nöjdhet både i Skolinspektionens och skolans egen enkät. Men
därefter finns inga tydliga skillnader i resultat mellan de tre övriga skolorna. Detta skulle kunna
betyda att Sävstaskolan gör ett resultat som överstiger det förväntade. Det skulle också kunna
betyda att Slottsskolan och Högsjö skola underpresterar när det handlar om värdegrundsmålen.
Adderar man andra faktorer såsom elevantal, lärartäthet, behörighets- och erfarenhetsgrad samt
personalomsättning, skulle man kunna förvänta sig ett än starkare resultat på Slottsskolan F-6, som
har högre lärartäthet än Sävstaskolan, färre elever och hög behörighetgrad bland lärarna. Högsjö
skolas låga resultat, i jämförelse med Sävstaskolan, är mer begripligt, utifrån stor
personalomsättning, låg behörighetsgrad och vad vi vet om de inre svårigheter skolan brottats med
de senaste åren.
Sammanfattningsvis kan man säga att det underlag som finns vad gäller värdegrundsuppdraget
indikerar att utbildningen i Vingåkers kommun inte är likvärdig med utbildningen nationellt.
Resultaten skulle dock behöva stärkas genom ytterligare undersökningar för att man ska kunna påstå
detta med större säkerhet. Inom kommunen ser resultaten i stort sett ut som för kunskapsmålen.
Marmorbyns skola gör ett avsevärt starkare resultat än Högsjö skola och har också betydligt starkare
pedagogiska resurser till sitt förfogande för att göra detta. Inne i tätorten förefaller Sävstaskolan göra
ett resultat som överstiger förväntningarna, både sett till elevunderlaget men också sett till de
pedagogiska resurser som ställts till skolans förfogande.
Det viktigaste resultatet när det handlar om värdegrundsuppdraget är dessvärre konstaterandet att
det saknas systematiska, tillförlitliga och jämförbara data över tid. Detta är inte unikt för Vingåkers
kommun. Inte ens hos skolmyndigheterna finns detta att tillgå. Med framtagandet av en gemensam
digital enkät har kommunen vidtagit en åtgärd som kommer att möjliggöra systematiska jämförelser
framöver. Dock återstår förankring och implementering ute på skolorna.
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I korthet:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Utbildningen som ges elever på kommunens F-6-skolor vad gäller värdegrundsuppdraget är
inte likvärdig med den utbildning som ges nationellt.
Elever i Vingåker tillägnar sig värdegrundsmålen i lägre utsträckning än vad som är snittet
för riket.
Elever i Vingåker upplever lägre grad av trygghet och respektfullt bemötande i skolan.
Fler elever i Vingåker är rädda för andra elever eller för vuxna på skolorna.
Likvärdigheten mellan kommunens skolor förefaller bristande vad gäller
värdegrundsuppdraget.
Elever är olika trygga och möter olika grad av respekt i skolmiljön på kommunens olika
skolor.
Sävstaskolans resultat i värdegrundsarbetet sticker ut på ett positivt sätt.
Sävstaskolan förefaller ha en mycket väl fungerade fritidsverksamhet.
Huvudmannen saknar systematiska, tillförlitliga och jämförbara data över tid. Resultaten i
denna del bör användas försiktigt.
Kommunens skolenkät kommer att bidra till mer kunskap över tid, under förutsättning att
den förankras och implementeras i verksamheten.

8.3 Integrationen och likvärdigheten
Skolverket använder graden av variation i skolors elevsammansättning med avseende på olika
elevegenskaper som en indikator på likvärdighet. En lägre grad av variation visar på större
skolsegregering, vilket innebär att elever med likartade familjebakgrunder i större utsträckning
samlas på samma skolor. Både Skolverket men också den senaste statliga utredningen om svenska
skolans likvärdighet lyfter fram en ökad skolsegregering som en tilltagande och icke-önskvärd
utveckling. Detta eftersom ökad segregering leder till sämre måluppfyllelse vad gäller
kunskapsmålen, främst för elever med sämre förutsättningar för skolarbete, och försvårar
måluppfyllelsen för värdegrundsuppdraget. Man befarar att allt mer segregerade skolor får negativa
konsekvenser för elevernas demokratiska fostran och på sikt för samhällsutvecklingen.
Skolorna i Vingåkers kommun har totalt sett fler elever vars vårdnadshavare saknar eftergymnasial
utbildning än vad som är snittet i Sverige (60% resp. 40%). Skolorna har också totalt sett fler elever
med utländsk bakgrund (35% resp. 26%) och avsevärt fler elever som är nyanlända (19% resp. 6,6%).
Man skulle alltså kunna påstå att likvärdigheten vad avser elevsammansättningen brister för
kommunen som helhet i jämförelse med övriga landet.
Inom kommunen finns en tydlig uppdelning av elever med olika socioekonomiska bakgrunder på F-6skolorna. Detta styrs av var familjer med olika socioekonomiska förutsättningar är bosatta inom
kommunen. På Marmorbyns skola finns mycket få elever med utländsk bakgrund, inga nyanlända
elever och mer än hälften av eleverna har eftergymnasialt utbildade vårdnadshavare. I den andra
änden av skalan återfinns Sävstaskolan, där 52% av eleverna har utländsk bakgrund och endast en
fjärdedel av vårdnadshavarna har en eftergymnasial utbildning. Skolverket har, utifrån elevernas
socioekonomiska bakgrundsfaktorer, beräknat hur stor andel av eleverna som förväntas bli behöriga
till gymnasiet på varje skola. Marmorbyns skola toppar med 92%, därefter följer Slottsskolan F-6 och
Högsjö skola med 76% och sist Sävstaskolan med 59%. Sammantaget finns en
likvärdighetsproblematik när man ser till elevsammansättningen på skolorna inom kommunen. Den
risk för lägre måluppfyllelse för såväl kunskaps- som värdegrundsuppdraget som Skolverket lyft fram,
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kan man se på kommunnivån, där skolorna i Vingåkers kommun totalt sett gör ett lägre resultat på
såväl betyg som nationella prov och också skattar lägre nöjdhet på nästan samtliga frågor i
Skolinspektionens enkät 2019. Skillnaderna är inte lika tydliga inom kommunen, eftersom den skola
som har elevunderlaget med de minst gynnsamma förutsättningarna för utbildning, faktiskt gör det
starkaste resultatet i relation till elevunderlaget. Sävstaskolans lärare lyckas lyfta sina elever till
resultat som överskrider det förväntade.
Det fria skolvalet bidrar till skolsegregationen såtillvida att det framför allt är elever med gynnsam
socioekonomisk bakgrund som går i fristående skolor10. I Vingåker väljer vårdnadshavare till 16% av
eleverna en annan skola än kommunens. Det finns också en tilltagande rörlighet mellan de
kommunala skolorna inom tätorten, där allt fler vårdnadshavare väljer Slottsskolan F-6 före
Sävstaskolan. Det är förvaltningens uppfattning att detta har sin grund i skolornas olika
elevsammansättningar. Denna tendens är olycklig eftersom den leder till ytterligare skolsegregation,
inte nödvändigtvis utifrån etnisk bakgrund, utan mer troligt utifrån osynliga faktorer som
studiemotivation, vårdnadshavarnas inställning till skolarbete eller vårdnadshavares förmåga att göra
aktiva val.
Man kan betrakta kommunens låga resultat för nyinvandrade elever som problematiskt för
integrationen, eftersom skolresultaten i stor utsträckning påverkar varje persons livsmöjligheter.
Kommunens skolor klarar i avsevärt lägre grad än övriga riket av att bereda nyinvandrade elever
möjlighet att nå godkänd nivå på kunskaperna i kärnämnena. I riket som helhet nådde drygt 34% av
de nyinvandrade eleverna godkänt i matematik, engelska och svenska vårterminen 2019. I Vingåker
var motsvarande siffra 12,5%.
När det handlar om värdegrundsmålen saknas i kartläggningen kunskap om hur nyinvandrade elever
upplever till exempel trygghet, respekt eller i vilken utsträckning de möter främlingsfientlighet. Det
är oklart hur detta följs upp på skolorna eller från förvaltningens sida.
I korthet:
•
•
•
•
•

Likvärdigheten vad gäller elevsammansättning brister för kommunen som helhet i
jämförelse med övriga landet.
Det finns en likvärdighetsproblematik när man ser till elevsammansättningen på
kommunens olika F-6-skolor.
Vårdnadshavare i tätorten väljer i allt större utsträckning bort skolan med det mest
utmanande elevunderlaget, vilket spär på skolsegregationen.
Skolornas resultat vad gäller kunskaps- och värdegrundsuppdraget avviker från det
förväntade då skolan med det mest utmanade elevunderlaget gör det starkaste resultatet.
Kommunens mycket svaga resultat för nyinvandrade elever begränsar individers
livsmöjligheter och försvårar integrationen.

10

SOU 2019:40, Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan, Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2019. s.
9 f.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

63 ()

BoU §

BU 2020/7

Uppföljning av det kommunala aktivetsansvaret,
vårterminen 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-02
Handläggare

Catarina Djupström
0151-191 49
Catarina.Djupstrom@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/7

Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar (KAA) –
vårterminen 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning.
Alternativ sysselsättning
I juni 2020 var det 33 ungdomar som varken studerade på ett nationellt program eller
ett introduktionsprogram. Sysselsättningen för dessa var istället:

Sysselsättning - ungdomar som inte studerar
18%
3%
3%

76%
arbete

praktik

vinka in

ingen sysselsättning

Av de 25 elever som inte har någon sysselsättning börjar 4 studera på gymnasiet igen i
höst och 1 elev har flyttat.
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Avbrutna gymnasiestudier
Åren 2013–2015 hoppade cirka 5–6 elever per läsår av gymnasieskolan, 2016–2017
fördubblades det till ca. 11–12 elever per läsår. Höstterminen 2019 avbröt 11 elever
(3 flickor och 8 pojkar) sina gymnasiestudier. Vårterminen 2020 avbröt 10 elever
(5 pojkar och 5 flickor) sina gymnasiestudier.
Detta innebär att antalet elever som avbrutit sina gymnasiestudier har mer än
fyrdubblats från läsåret 13/14 till läsåret 19/20.

Av de 10 elever som avbröt sina studier vårterminen 2020 har 1 börjat arbeta, 1 blivit
utvisad och 8 har ingen sysselsättning. Av de 8 eleverna utan sysselsättning börjar 2
studera i höst igen, 4 som gått på IMS fyller 20 år under året. Återstående 2 elever har
än så länge ingen sysselsättning under hösten.
Inflyttade elever
Antalet studerande gymnasieelever varierar under läsåret, varje vecka är det någon
som flyttar in eller flyttar ut och ibland hoppar av. Statistik tas ut den 15:e i varje
månad och har under vårterminen 2020 pendlat mellan 385 och 391 elever.
Under vårterminen 2020 har 9 av de elever som flyttat in till kommunen tidigare
hoppat av gymnasiet och varit utan sysselsättning då de kommit hit. Det är fler än
tidigare terminer. Av dessa 9 har 1 flyttat tillbaka till tidigare kommun, 1 arbetar, 2
studerar på gymnasiet i höst och de återstående 5 har ingen sysselsättning.
Gymnasieelever Katrineholm
Vårterminen 2020 gick 55 elever ut Duveholmsgymnasiet i Katrineholm. 12 elever
(3 flickor och 9 pojkar) hade ej fullständiga betyg på nationella programmen och 4
elever (3 flickor och 1 pojke) hade endast gymnasieintyg från IM.
13 av eleverna var överåriga, dvs de har gått minst ett år extra i skolan, när de gick ut
gymnasiet. De överåriga finns både bland elever med fullständiga och ofullständiga
betyg/gymnasieintyg från IM.
Gymnasieelever Hallsberg
Vårterminen 2020 gick 15 elever ut Alléskolan i Hallsberg. 2 elever (en flicka och en
pojke) hade endast gymnasieintyg från IM. 4 av eleverna var överåriga när de gick ut
gymnasiet.
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Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningens kansli har tillsammans med studie- och
yrkesvägledare berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad
om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda lämpliga
individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna
ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta
utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra
ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap 9 § skollagen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Anders Danielsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Genom att granska det arbete som görs inom
ramen för kommunens aktivitetsansvar
säkerställs att kommunen inkluderar alla
ungdomar i Kommunfullmäktiges ”skolmål”.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genom att granska det arbete som görs inom
ramen för kommunens aktivitetsansvar
säkerställs att kommunen inkluderar alla
ungdomar i Kommunfullmäktiges ”skolmål”.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Gymnasieungdomar

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Studie- och yrkesvägledaren samverkar med eleven om vilka åtgärder som kan
sättas in.

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Både flickor och pojkar ingår i kommunala aktivitetsansvaret.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?
Kommunen ansvarar för att elever upp till 20 års ålder, som inte genomför eller
har fullföljt utbildning på nationella program på gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, arbetar, har annan sysselsättning
eller saknar sysselsättning.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §
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BU 2020/194

Information om förändrad ledningsorganisation i
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i arbetet med att utveckla styrning och ledning i Barn- och
utbildningsnämndens verksamheter har en förändring av förvaltningens
ledningsorganisation genomförts. Fram till och med vårterminen 2020 har
förvaltningschefen haft en ledningsgrupp. I ledningsgruppen har förvaltningens chefer
och rektorer ingått, tillsammans med kanslichef och utredare/strateg.
Ledningsgruppens syfte och uppdrag har varit otydligt, och det har inte varit klarlagt
om gruppen har funnits för att stödja förvaltningschefen i dennes uppdrag, eller för att
stödja chefer och rektorer i deras uppdrag. Klart har dock varit att både
förvaltningschef samt chefer och rektorer har behov av forum för att få stöd i sina
respektive uppdrag.
Som en lösning på detta har ledningsgruppen därför delats i två olika grupper:
1. Verksamhetsledningen består av rektorer och chefer, och leds av
förvaltningschefen. Gruppens huvudsakliga syfte är att stödja rektorer och chefer i
deras respektive uppdrag att:
• Följa upp, utvärdera och utveckla enhetens verksamhet
• Besluta om fokus, mål, prioriteringar och resursfördelning utifrån enhetens behov
• Skapa förutsättningar för utveckling av enhetens verksamhet utifrån fattade beslut
vingaker.se
2. Förvaltningsledningen består av kanslichef och utredare/strateg, och leds av
förvaltningschefen. Gruppens huvudsakliga syfte är att ge stöd till förvaltningschefen i
dennes uppdrag att:
• Följa upp, utvärdera och utveckla förvaltningens verksamhet
• Besluta om fokus, mål, prioriteringar och resursfördelning utifrån förvaltningens
behov
• Skapa förutsättningar för utveckling av förvaltningens verksamhet utifrån fattade
beslut
Förändringen av förvaltningens ledningsorganisation gäller från och med starten av
höstterminen 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

63

vingaker.se

1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-27
Handläggare

My Zinderland
0151 – 193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/194

Information om förändrad ledningsorganisation i barnoch utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i arbetet med att utveckla styrning och ledning i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter har en förändring av förvaltningens
ledningsorganisation genomförts.
Fram till och med vårterminen 2020 har förvaltningschefen haft en ledningsgrupp. I
ledningsgruppen har förvaltningens chefer och rektorer ingått, tillsammans med
kanslichef och utredare/strateg.
Ledningsgruppens syfte och uppdrag har varit otydligt, och det har inte varit klarlagt
om gruppen har funnits för att stödja förvaltningschefen i dennes uppdrag, eller för att
stödja chefer och rektorer i deras uppdrag. Klart har dock varit att både
förvaltningschef samt chefer och rektorer har behov av forum för att få stöd i sina
respektive uppdrag.
Som en lösning på detta har ledningsgruppen därför delats i två olika grupper:
1. Verksamhetsledningen består av rektorer och chefer, och leds av
förvaltningschefen. Gruppens huvudsakliga syfte är att stödja rektorer och chefer i
deras respektive uppdrag att:
•
•
•

Följa upp, utvärdera och utveckla enhetens verksamhet
Besluta om fokus, mål, prioriteringar och resursfördelning utifrån enhetens
behov
Skapa förutsättningar för utveckling av enhetens verksamhet utifrån fattade
beslut
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2. Förvaltningsledningen består av kanslichef och utredare/strateg, och leds av
förvaltningschefen. Gruppens huvudsakliga syfte är att ge stöd till förvaltningschefen i
dennes uppdrag att:
•
•
•

Följa upp, utvärdera och utveckla förvaltningens verksamhet
Besluta om fokus, mål, prioriteringar och resursfördelning utifrån
förvaltningens behov
Skapa förutsättningar för utveckling av förvaltningens verksamhet utifrån
fattade beslut

Förändringen av förvaltningens ledningsorganisation gäller från och med starten av
höstterminen 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I den nulägesanalys som barn- och utbildningsförvaltningen gjorde tillsammans med
Skolverket 2018, som en inledning av Samverkan för bästa skola, framkom att det
fanns behov av att utveckla förvaltningens styrning och ledning. Den genomförda
förändringen av förvaltningens ledningsorganisation utgör en del av den fordrade
utvecklingen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att en förändring av ledningsorganisationen är nödvändig för att
säkerställa att förvaltningschefen samt förvaltningens chefer och rektorer, får bästa
möjliga förutsättningar och stöd för att genomföra sina respektive uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser
Förändring av ledningsorganisationen medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Anders Danielsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Genom att förbättra rektorers och chefers
förutsättningar att genomföra sina uppdrag,
skapas bättre möjligheter för barn och elever
att få den utbildning de har rätt till.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom att förbättra rektorers och chefers
förutsättningar att genomföra sina uppdrag, skapas
bättre möjligheter för barn och elever att få den
utbildning de har rätt till.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och elever i nämndens verksamheter, nu och i framtiden.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Förändringen syftar till att förbättra förvaltningens förutsättningar att ge alla
barn och elever den utbildning de har rätt till.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

65 ()

BoU §

BU 2018/52

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 har Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse. I och med inledningen av
höstterminen 2020 påbörjas det sista året av det treåriga samarbetet. Ett av de områden
där brister identifierats är förvaltningens styrning och ledning. För att åtgärda dessa
brister pågår sedan 2018 flera insatser som riktar sig till det som tidigare varit
förvaltningens ledningsgrupp samt till Slottsskolan F-6 och Slottsskolan 7–9.
Numera har förvaltningens ledningsgrupp ersatts av två grupper; en
förvaltningsledning och en verksamhetsledning. Från och med höstterminen 2020 tar
verksamhetsledningen över den insats inom utvecklingsområdet styrning och ledning
som tidigare vände sig till förvaltningens ledningsgrupp. En ny insats inom området
skapas nu för förvaltningsledningen.
Inför samarbetets sista år avser förvaltningen att addera en insats inom ytterligare ett
område som brister, och den insatsen berör det systematiska kvalitetsarbetet. Insatsen
skall vända sig till tre målgrupper; Barn- och utbildningsnämnden,
förvaltningsledningen och verksamhetsledningen. Arbetet är tänkt att inledas med en
gemensam utbildningsinsats till alla målgrupper för att skapa en delad utgångspunkt.
Detta åtföljs sedan av handledning som ges de olika målgrupperna separat, med syfte
att varje grupp på bästa sätt skall utveckla färdigheter att omsätta den nya kunskapen
till praktik inom det egna verksamhetsområdet. Arbetet med att forma denna insats
görs i tätt samarbete mellan förvaltningen och Skolverket, och förhoppningen är att
insatsen beviljas och inleds under den första halvan av höstterminen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-27
Handläggare

My Zinderland
0151 – 193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2018/52

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
I och med inledningen av höstterminen 2020 påbörjas det sista året av det treåriga
samarbetet. Ett av de områden där brister identifierats är förvaltningens styrning och
ledning. För att åtgärda dessa brister pågår sedan 2018 flera insatser som riktar sig till
det som tidigare varit förvaltningens ledningsgrupp samt till Slottsskolan F-6 och
Slottsskolan 7-9.
Numera har förvaltningens ledningsgrupp ersatts av två grupper; en
förvaltningsledning och en verksamhetsledning. Från och med höstterminen 2020 tar
verksamhetsledningen över den insats inom utvecklingsområdet styrning och ledning
som tidigare vände sig till förvaltningens ledningsgrupp. En ny insats inom området
skapas nu för förvaltningsledningen.
Inför samarbetets sista år avser förvaltningen att addera en insats inom ytterligare ett
område som brister, och den insatsen berör det systematiska kvalitetsarbetet. Insatsen
skall vända sig till tre målgrupper; barn- och utbildningsnämnden,
förvaltningsledningen och verksamhetsledningen. Arbetet är tänkt att inledas med en
gemensam utbildningsinsats till alla målgrupper för att skapa en delad utgångspunkt.
Detta åtföljs sedan av handledning som ges de olika målgrupperna separat, med syfte
att varje grupp på bästa sätt skall utveckla färdigheter att omsätta den nya kunskapen
till praktik inom det egna verksamhetsområdet.
Arbetet med att forma denna insats görs i tätt samarbete mellan förvaltningen och
Skolverket, och förhoppningen är att insatsen beviljas och inleds under den första
halvan av höstterminen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att samarbetet med Skolverket behövs för att hitta och hålla rätt
riktning i arbetet med att utveckla kommunens utbildningsverksamheter för barn och
elever.
Ekonomiska konsekvenser
Informationen medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Anders Danielsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi tar
arbetet som sker inom ramen för Samverkan
för bästa skola sikte på likvärdighet. Genom
samarbetet med Skolverket kommer
likvärdigheten inom och mellan Vingåkers
kommunala skolor att öka, så att utbildningen
i kommunens kransorter och i centralorten är
likvärdig.

Se bilaga Agenda 2030.

77

vingaker.se

4 (9)

Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom samarbetet med Skolverket förbättras
förutsättningarna för kommunen att ge alla barn och
elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder
till hög måluppfyllelse.
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"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och elever i nämndens verksamheter, nu och i framtiden.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Samarbetet syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen för alla barn
och elever.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Samarbetet syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen för alla barn
och elever.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §

66 ()

BU 2020/203

Ny mall för trygghetsplan i förskoleklass och grundskola
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

I skollagens 6 kapitel beskrivs vilka regler som gäller kring kränkande behandling.
Bland annat beskrivs huvudmannens ansvar för att se till att det varje år upprättas en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever. Det krävs också rutiner för att säkerställa att
varje verksamhet anmäler, utreder, åtgärder och följer upp, i det fall kränkande
behandling har inträffat.
För att säkerställa att arbetet för barn och elevers trygghet genomförs på samma sätt i
kommunens förskoleklasser och grundskolor, och att detta arbete håller god kvalitet,
har förvaltningen tagit fram en ny mall för planen. Mallen innehåller alla de delar
lagen föreskriver för arbetet kring kränkande behandling, och arbetet som görs utifrån
mallen skall inkludera både elever, medarbetare, rektor och vårdnadshavare.
Den nya mallen används i förskoleklass, grundskola och fritidshem från och med
höstterminen 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-24
Mall, Trygghetsplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-24
Handläggare

My Zinderland
0151 – 193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/203

1

Ny mall för trygghetsplan i förskoleklass och
grundskola

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I skollagens 6 kapitel beskrivs vilka regler som gäller kring kränkande behandling.
Bland annat beskrivs huvudmannens ansvar för att se till att det varje år upprättas en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever. Det krävs också rutiner för att säkerställa att
varje verksamhet anmäler, utreder, åtgärder och följer upp, i det fall kränkande
behandling har inträffat.
För att säkerställa att arbetet för barn och elevers trygghet genomförs på samma sätt i
kommunens förskoleklasser och grundskolor, och att detta arbete håller god kvalitet,
har förvaltningen tagit fram en ny mall för planen. Mallen innehåller alla de delar
lagen föreskriver för arbetet kring kränkande behandling, och arbetet som görs utifrån
mallen skall inkludera både elever, medarbetare, rektor och vårdnadshavare.
Den nya mallen används i förskoleklass, grundskola och fritidshem från och med
höstterminen 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Fram till och med vårterminen 2020 har varje grundskola och fritidshem inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde upprättat en likabehandlingsplan.
Mallen för den tidigare likabehandlingsplanen har, tillsammans med skollagen och
diskrimineringslagen, fungerat som utgångspunkt för den nya mallen.
Numera innefattar planen tre delar; plan för att främja likabehandling, plan för att
förebygga diskriminering och kränkande behandling samt plan för åtgärdande arbete
då händelse inträffat. I och med förändringarna har den nya mallen bytt namn, från
likabehandlingsplan till trygghetsplan.
Förvaltningens avsikt är att till nästa läsårs start kunna implementera en liknande mall
för trygghetsarbetet i kommunens förskolor.
Ekonomiska konsekvenser
Den nya trygghetsplanen medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Mall Trygghetsplan Grundskola BoU 2020

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Förvaltningschef
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2

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av
Kommunfullmäktiges övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande mål i kommunplanen?
Skriv max 3-4 meningar.

Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under mandatperioden
uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella
statsbidrag.
För att kunna ha värdegrunds- och
kunskapsuppdraget i fokus krävs arbetsro och
bra arbetsklimat för barn, elever och personal
Skola - Alla barn och ungdomar ska
i förskola, skola och fritidshem.
inspireras, motiveras och få stöd så
att deras självkänsla, mod och
Genom den nya trygghetsplanen förväntas
nyfikenhet leder till utveckling,
möjligheterna till arbetsro och bra -klimat
lärande och framtidstro.
förbättras. På så sätt förbättras också
förutsättningarna för barns och elevers
utveckling och lärande.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i Vingåkersbygden
upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal
service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut i
kommunstyrelse och nämnder ska
det framgå hur det bidrar till tillväxt
Se bilaga Agenda 2030.
och genomförandet av minst ett av
de 17 hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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3

Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål
för att läsa mer.

Människors hälsa påverkas bland annat av sociala
faktorer. Trygghetsplanen tar fasta på de sociala
faktorerna i skolan, och underlättar ett strukturerat
arbete för att främja likabehandling och förebygga
kränkande behandling. På så sätt förväntas planen
bidra till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för
barn, elever och medarbetare i Vingåkers F-9skolor.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
Barn, elever och medarbetare i Vingåkers kommunala F-9-verksamheter berörs av
planen.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐
Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?
Barn och elever skall uttrycka sin mening när mallen fylls i. Däremot har de inte
deltagit i utformandet av mallen.

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Mallen utgår från skollagen och diskrimineringslagen.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?
Genom den nya mallen ökar möjligheterna att barn och elever får sina rättigheter
tillgodosedda när det gäller likabehandling, och när det gäller frånvaro av
kränkande behandling och diskriminering.
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1 Verksamhetens trygghetsarbete
Verksamhetens arbete för trygghet och studiero utgår från verksamhetens trygghetsplan.
Trygghetsplanen är uppdelad i tre olika delar:
1. en plan för att främja likabehandling.
2. en plan för att förebygga kränkande behandling enligt skollagen och diskriminering enligt
diskrimineringslagen.
3. rutiner för att åtgärda varje händelse av diskriminering och kränkande behandling

1.1 Verksamheter som ingår i planen
Här anges vilka verksamheter som ingår i den här planen, exempelvis skola och fritidshem. Flera
verksamheter kan ingå i planen men det är viktigt att separata beskrivningar av exempelvis mål,
insatser och åtgärder görs för de olika verksamheterna.

VERKSAMHETER SOM INGÅR I PLANEN

1.2 Planens giltighetstid
Här anges vilket läsår planen gäller för.

PLANENS GILTIGHETSTID

1.3 Deltagare
Alla som berörs av skolans trygghetsarbete deltar aktivt, är insatta i planen och vet hur de själva kan
vara delaktiga.
Här anges vilka olika grupper av personer som deltar i arbetet.
Exempelvis elever, undervisande personal, skolledning, lokala elevhälsan, vårdnadshavare och
huvudmannen.

GRUPPER AV PERSONER SOM DELTAR I ARBETET

4
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1.4 Ansvarsfördelning
Alla ska veta vilken roll och vilket ansvar de har i skolans trygghetsarbete.
Här anges vad olika personer, eller grupper av personer, ansvarar för.

ANSVARSFÖRDELNING
Person/grupp

Ansvar

1.5 Informationskanaler
Här anges på vilka sätt grupperna av personer kommer att få information om arbetet.
Exempelvis via klassråd, elevråd, veckobrev, Dexter, Rankan, kommunens webbplats, föräldramöten,
personalmöten, APT och så vidare.

INFORMATIONSKANALER

1.6 Årshjul för trygghetsarbetet
Trygghetsarbetet följer det övergripande årshjul för trygghetsarbete som finns i bilaga 1. Utifrån
årshjulet tar verksamheten fram mer detaljerade tidsplaner för vart och ett av planens områden: främja,
förebygga och åtgärda. Dessa tidsplaner finns i avsnittet för respektive område, nedan.

1.7 Verksamhetens vision
Visionen är den gemensamma bild som verksamheten har av vad likabehandling innebär och hur
verksamheten ska vara för att likabehandling ska råda. Verksamhetens vision visar på det
övergripande, långsiktiga målet för trygghetsarbetet.
Här anges verksamhetens vision.

VERKSAMHETENS VISION
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1.8 Verksamhetens mål
Genom att sätta konkreta mål som ska nås under det aktuella läsåret stakas vägen mot att nå
verksamhetens vision ut.
Här anges verksamhetens mål.

VERKSAMHETENS MÅL
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2 Plan för att främja likabehandling
Likabehandling innebär att alla är lika mycket värda, ges samma rättigheter och möjligheter, och att
ingen diskrimineras. Att främja likabehandling innebär att arbeta för demokratiska värderingar och
respekt för de mänskliga rättigheterna.
Arbetet med att främja likabehandling:
• genomförs oavsett om det finns något aktuellt problem i verksamheten eller inte
• inkluderar alla
• bedrivs kontinuerligt under hela läsåret
• bedrivs systematiskt utifrån den här planen
• bedrivs målinriktat
• integreras i undervisningen

2.1 Beslut om främjande insatser
För att kunna fatta beslut om vilka främjande insatser som skall genomföras under läsåret måste en
prioritering av tänkbara arbetsområden göras. Prioriteringen utgår från verksamhetens mål för att
säkerställa att insatsen leder i riktning mot verksamhetens vision, samt den lista över exempel på
arbetsområden som finns i bilaga 2.
Som underlag för prioriteringen används:
• resultatet av utvärderingen av föregående läsårs främjande arbete (om ett sådant finns):
för att fånga upp kunskap om verksamheten från tidigare arbete. Föregående läsårs resultat
kopieras in i denna plan, i bilaga 3.
• kartläggning av intressen och önskemål: för att säkerställa att de planerade insatserna utgår
från deltagarnas intressen och önskemål.
2.1.1 Kartläggning av intressen och önskemål
Här sammanfattas resultatet av kartläggningen: vilka intressen och önskemål som finns bland de som
deltar i arbetet.

RESULTAT AV KARTLÄGGNING AV INTRESSEN OCH ÖNSKEMÅL
Deltagarnas intressen och önskemål

2.1.2 Analys
De punkter som framkommer under kartläggningen analyseras tillsammans med resultatet av
föregående läsårs utvärdering av det främjande arbetet. Utifrån analysens resultat fattas beslut om
vilka insatser som skall genomföras under läsåret.
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2.2 Planerade främjande insatser
Här anges vilka främjande insatser som planeras under läsåret, vem som ansvarar för genomförandet
och när under läsåret insatsen ska genomföras.

PLANERADE FRÄMJANDE INSATSER
Insatsens Beskrivning av insats
nr

Ansvarig

Tidpunkt för
genomförande

1

2

3

4

5

2.3 Uppföljning
För att observera hur arbetet med att främja likabehandling går, följs arbetet med de olika insatserna
upp. Uppföljningen innebär ett kort nedslag för att säkerställa att den uppsatta planen för främjande
insatser följs, och att arbetet fortsätter i den riktning som planen beskriver. Uppföljningen av
insatserna kan med fördel göras flera gånger under läsåret.
2.3.1 Plan för uppföljning
Här anges den metod som ska användas för att följa upp respektive insats, vid hur många tillfällen
insatsen skall följas upp, vem som ansvarar för genomförandet av uppföljningen och vid vilken
tidpunkt respektive uppföljningstillfälle ska genomföras.

PLAN FÖR UPPFÖLJNING AV FRÄMJANDE INSATSER
Insatsens Uppföljningsmetod
nr

Antal
tillfällen

Ansvarig för
uppföljning

Tidpunkt

1

2

3

8
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4

5

2.3.2 Resultat av uppföljning
Här anges resultatet av den uppföljning som gjorts för respektive insats, eventuella justeringar av
insatsen som behöver göras utifrån resultatet, samt vid vilken tidpunkt som uppföljningen har
genomförts.

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV FRÄMJANDE INSATSER
Insatsens Resultat av uppföljning
nr

Ev. justering av insats

Tidpunkt för
uppföljning

1

2

3

4

5

2.4 Utvärdering
I slutet av läsåret genomförs en större utvärdering som ger en samlad bild av det främjande arbete som
har gjorts och vad arbetet har lett till.
2.4.1 Plan för utvärdering
Här anges vilka aspekter av det främjande arbetet som ska utvärderas, vilka metoder som ska
användas, samt vem som ansvarar för genomförandet av utvärderingen.

PLAN FÖR UTVÄRDERING AV DET FRÄMJANDE ARBETET
Aspekt att utvärdera

Utvärderingsmetod

Ansvarig för
utvärdering

9
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2.4.2 Resultat av utvärdering
Här beskrivs den samlade bilden av det främjande arbetet, vad arbetet har lett till, vilka effekter
arbetet har haft, samt om och hur arbetet har lett verksamheten närmre verksamhetens uppsatta mål
för likabehandling. Denna utvärdering kopieras sedan in som bilaga i nästa läsårs trygghetsplan, i det
fall det är tillämpligt.

RESULTAT AV UTVÄRDERING AV DET FRÄMJANDE ARBETET
Samlad bild av det främjande arbetet

Resultat och effekter av det främjande arbetet

Om och hur det främjande arbetet har fört verksamheten närmre de uppsatta målen för
likabehandling

Resultat att ta med till nästa läsårs främjande arbete

10
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2.5 Tidsplan

TIDSPLAN FÖR DET FRÄMJANDE ARBETET
Arbetsmoment

Period för genomförande

Tidpunkt för avslut

Kartläggning av intressen och önskemål
Analys av kartläggning och tidigare resultat
Beslut om främjande insatser
Planering av främjande insatser
Genomförande av främjande insats 1
Uppföljning 1 av främjande insats 1
Uppföljning 2 av främjande insats 1
Genomförande av främjande insats 2
Uppföljning 1 av främjande insats 2
Uppföljning 2 av främjande insats 2
Genomförande av främjande insats 3
Uppföljning 1 av främjande insats 3
Uppföljning 2 av främjande insats 3
Utvärdering av det främjande arbetet
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3 Plan för att förebygga diskriminering och kränkande
behandling
Det förebyggande arbetet innebär att avvärja risker för diskriminering och kränkande behandling i
verksamheten. Det förebyggande arbetet utgår från konkreta problem som identifieras i verksamheten,
och planen för arbetet innehåller en översikt över de aktiva åtgärder som avvärjer riskerna.
Det förebyggande arbetet utgår från problem som förekommer på olika nivåer i verksamheten:
• Reella faktiska hinder som exempelvis diskriminering genom tillgänglighetsproblem i lokaler
eller svårigheter med inkludering på grund av språket.
• Rutiner och regler som kan innebära att verksamheten diskriminerar genom organisation, regler,
gruppindelningar och schemaläggningar.
• Attityder, normer och strukturer som leder till ett klimat där diskriminering och kränkande
behandling kan vara mer vanligt förekommande och svårare att identifiera.

3.1 Beslut om förebyggande åtgärder
För att identifiera vilka konkreta förebyggande åtgärder som behövs, genomförs en kartläggning av
vilka risker som finns i verksamheten. Kartläggningen görs med inriktning på förhållandena inom
verksamheten, och inte på individnivå. För förslag på tillvägagångssätt vid kartläggningen, se bilaga 4.
För förslag på frågeställningar att använda vid kartläggningen, se bilaga 5.
3.1.1 Kartläggning av risker
Här anges resultatet av kartläggningen: vilka konkreta problem som finns och vilka risker dessa
problem medför.

RESULTAT AV KARTLÄGGNING AV RISKER
Nr Identifierat problem

Risk för diskriminering eller kränkande
behandling, som problemet medför

1

2

3

4

5

Analys av resultat
De punkter som framkommer under kartläggningen analyseras för att fastställa vilka förebyggande
åtgärder som skall genomföras.
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3.2 Planerade förebyggande åtgärder
Här anges vilka förebyggande åtgärder som ska genomföras, vem som ansvarar för genomförandet
och när under läsåret åtgärden ska genomföras. Risker för diskriminering och kränkande behandling
skall åtgärdas snarast, till skillnad från arbetet med främjande av likabehandling som planeras under
hela läsåret. Denna lista över planerade åtgärder kan därför utökas under läsåret.

PLANERADE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Åtgärdens Beskrivning av åtgärd
Nr

Ansvarig

Tidpunkt

1

2

3

4

5

3.3 Uppföljning
För att observera hur arbetet med att förebygga diskriminering och kränkande behandling går, följs
arbetet med de olika åtgärderna upp. Uppföljningen innebär ett kort nedslag för att säkerställa att den
uppsatta planen för förebyggande åtgärder följs, och att arbetet fortsätter i den riktning som planen
beskriver.
3.3.1 Plan för uppföljning
Här anges den metod som ska användas för att följa upp respektive åtgärd, vid hur många tillfällen
åtgärden skall följas upp, vem som ansvarar för genomförandet av uppföljningen och vid vilken
tidpunkt respektive uppföljningstillfälle ska genomföras.

PLAN FÖR UPPFÖLJNING AV FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Åtgärdens Uppföljningsmetod
nr

Antal
tillfällen

Ansvarig för
uppföljning

Tidpunkt

1
2
3
4
5

13
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3.3.2 Resultat av uppföljning
Här anges resultatet av den uppföljning som gjorts för respektive åtgärd, eventuella justeringar av
åtgärden som behöver göras utifrån resultatet, samt vid vilken tidpunkt som uppföljningen har
genomförts.

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Åtgärdens Resultat av uppföljning
nr

Ev. justering av åtgärd

Tidpunkt för
uppföljning

1

2

3

4

5

3.4 Utvärdering
I slutet av läsåret genomförs en större utvärdering som ger en samlad bild av det förebyggande arbete
som har gjorts och vad arbetet har lett till.
3.4.1 Plan för utvärdering
Här anges de aspekter av arbetet med att förebygga diskriminering och kränkande behandling som
ska utvärderas, metod för utvärderingen samt vem som ansvarar för genomförandet av utvärderingen.

PLAN FÖR UTVÄRDERING AV DET FÖREBYGGANDE ARBETET
Aspekt att utvärdera

Utvärderingsmetod

Ansvarig för
utvärdering

14
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3.4.2 Resultat av utvärdering
Här beskrivs den samlade bilden av det förebyggande arbetet, vad arbetet har lett till, vilka effekter
arbetet har haft, om och hur arbetet har avvärjt de befarade riskerna som identifierades i
kartläggningen, samt om och hur arbetet har lett verksamheten närmre de uppsatta målen för
likabehandling (i punkt 1.8, ovan).

RESULTAT AV UTVÄRDERING AV DET FÖREBYGGANDE ARBETET
Samlad bild av det förebyggande arbetet

Resultat och effekter av det förebyggande arbetet

Om och hur det främjande arbetet har avvärjt de befarade riskerna

Om och hur det främjande arbetet har fört verksamheten närmre de uppsatta målen för
likabehandling

15
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3.5 Tidsplan

TIDSPLAN FÖR DET FÖREBYGGANDE ARBETET
Arbetsmoment

Period för genomförande

Tidpunkt för avslut

Kartläggning av risker
Analys av kartläggningsresultat
Beslut om förebyggande åtgärder
Planering av förebyggande åtgärder
Genomförande av förebyggande åtgärd 1
Uppföljning 1 av förebyggande åtgärd 1
Uppföljning 2 av förebyggande åtgärd 1
Genomförande av förebyggande åtgärd 2
Uppföljning 1 av förebyggande åtgärd 2
Uppföljning 2 av förebyggande åtgärd 2
Genomförande av förebyggande åtgärd 3
Uppföljning 1 av förebyggande åtgärd 3
Uppföljning 2 av förebyggande åtgärd 3
Utvärdering av det förebyggande arbetet
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4 Åtgärdande arbete då händelse inträffat
Det åtgärdande arbetet ska säkerställa att varje händelse av diskriminering och kränkande behandling
som sker i anslutning till verksamheten hanteras i enlighet med den skyldighet att anmäla, utreda och
åtgärda, som föreskrivs av skollagen.
För ett effektivt åtgärdande arbete, ska verksamheten säkerställa att:
• all personal vet hur de ska agera vid misstanke om att en upplever sig vara utsatt, eller utan att
själv veta det har utsatts, för diskriminering eller kränkande behandling.
• alla elever vet vem de ska vända sig till när de själva eller någon annan upplever sig vara
utsatt
• alla vårdnadshavare vet hur de ska agera vid misstanke om att deras barn, eller någon annan
elev, upplever sig vara utsatt, eller utan att själv veta det har utsatts, för diskriminering eller
kränkande behandling.
• alla händelser som inträffar hanteras på ett likvärdigt sätt, enligt den process som beskrivs
nedan
• det finns rutiner för hur anmälan, utredning, uppföljning, utvärdering och dokumentation av
enskilda ärenden genomförs i verksamheten
• rutinerna utvärderas kontinuerligt

4.1 Process
Så snart en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling i samband med
verksamheten, ska en process för att hantera den inträffade händelsen inledas. Processen är densamma
för all diskriminering och kränkande behandling:

Anmälan → Utredning → Åtgärder → Uppföljning → Utvärdering
4.2 Ansvarsfördelning
4.2.1 Anmäla
En anställd som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att skyndsamt anmäla detta till rektorn.
En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att skyndsamt anmäla detta till huvudmannen.
4.2.2 Utreda
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda anmälan. I Vingåkers kommun har huvudmannen valt
att överflytta denna skyldighet till verksamhetens rektor. Därmed är det rektor som ska utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna.
4.2.3 Åtgärda
Rektor är skyldig att se till att de åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling i
framtiden vidtas.
4.2.4 Följa upp
Rektor är skyldig att se till att de åtgärder som vidtagits följs upp. Syftet med uppföljningen är att se
till att den elev som utsatts har blivit hjälpt av processen.
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4.2.5 Utvärdera
Rektor är skyldig att se till att de åtgärder som vidtagits utvärderas. Syftet med utvärderingen är att
undersöka om de åtgärder som vidtagits har haft önskad effekt när det gäller att förhindra
diskriminering och kränkande behandling i framtiden.
Huvudmannen är skyldig att se till att hanteringen av kränkningen utvärderas. Syftet med
utvärderingen är att se till att huvudmannen fullgör sitt uppdrag som ytterst ansvarig för att förhindra
diskriminering och kränkande behandling i verksamheten, samt sitt ansvar för att personalen fullgör
sina skyldigheter enligt skollagen.

5 Rutiner då händelse inträffat
Vid varje misstanke om att en elev far illa ska verksamheten agera, och därför behövs fungerande
rutiner för att hantera akuta situationer. All personal, elever och vårdnadshavare ska känna till
rutinerna och rutinerna ska utvärderas. Utvärderingen sker inom ramen för det förebyggande arbetet.

5.1 Rutin vid diskriminering och kränkande behandling mellan elever
Här anges den rutin som ska följas vid diskriminering och kränkande behandling mellan elever.

RUTIN VID DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
MELLAN ELEVER
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5.2 Rutin vid diskriminering eller kränkande behandling som utförs av
anställd
Här anges den rutin som ska följas vid diskriminering och kränkande behandling som utförs av
anställd.

RUTIN VID DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOM
UTFÖRS AV ANSTÄLLD
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5.3 Rutin vid sexuella trakasserier
Här anges den rutin som ska följas vid sexuella trakasserier.

RUTIN VID SEXUELLA TRAKASSERIER
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5.4 Rutin vid hot och våld
Här anges den rutin som ska följas vid hot och våld.

RUTIN VID HOT OCH VÅLD
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5.5 Rutin vid polisanmälan
Alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde skall följa samma rutin
vid polisanmälan.

RUTIN VID POLISANMÄLAN
Denna rutin beskriver hur skolan ska agera när en händelse har inträffat som skulle kunna innebära
att ett brott begåtts i skolan. Syftet med rutinen är att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt vid
bedömningen av om en händelse ska anmälas till polisen, samt en tydlig arbetsgång och
ansvarsfördelning när en bedömning visat att en anmälan ska göras.
Rutinen gäller för alla grundskolor och fritidshem i Vingåkers kommun. Rutinen gäller även för
förskolan, i den mån det är tillämpligt.
Ett brott
Med brott avses det som beskrivs som ett brott i brottsbalken och annan speciallagstiftning.
Utgångspunkt
Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att vid alla åtgärder som rör barn ska i
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I bedömningen av om en händelse skall
polisanmälas innebär detta att bedömningen måste genomföras med barnets bästa i främsta rummet.
Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras och det som betraktas som brott i samhället i övrigt,
betraktas också som brott i skolan. Det innebär att händelsen, precis som alla andra händelser i
skolan, ska hanteras enligt skollagen, skolans trygghetsplan och skolans andra rutiner. Det kan
också innebära att skolan skall polisanmäla händelsen.
Händelser som ska polisanmälas
Det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolan att polisanmäla en elev, till skillnad från
skyldigheten att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Det går
inte att exakt ange vad som ska anmälas till polisen och vad som inte ska anmälas, utan det måste
bedömas vid varje enskild händelse.
Vissa pågående grova brott är det straffbart att inte anmäla. Det gäller brott som exempelvis grov
misshandel, våldtäkt mot barn, olaga frihetsberövande, rån, våldtäkt och grov skadegörelse.
Bedömning av om en händelse ska polisanmälas
Det är skolans rektor som ansvarar för att bedöma om en händelse ska polisanmälas eller inte.
Skolan ska göra en noggrann bedömning i varje enskilt fall, och den genomförda bedömningen skall
dokumenteras och registreras i elevens elevakt.
Vid bedömningen ska hänsyn tas till:
Barnets bästa

Genomför en prövning av barnets bästa, i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens processtöd. Ha i åtanke att det ibland
uppstår intressekonflikter i en prövning av barnets bästa, exempelvis
när olika gruppers eller individers intressen står emot varandra. Det är
upp till rektor att göra avvägningen mellan olika intressen samt att
bedöma och motivera vilket intresse som väger tyngst.

Typ av brott:

Det kan vara stor skillnad mellan vilka konsekvenser olika typer av
brott kan leda till, exempelvis ekonomiska konsekvenser eller
känslomässiga konsekvenser. Det är därför av vikt att bedömningen
innehåller denna aspekt.

Barnets ålder:

Skolan ska vara återhållsam med att polisanmäla elever under 15 år.
När det gäller barn under 12 år följer Vingåkers kommun
justitieombudsmannens råd om att företrädesvis göra en anmälan till
socialtjänsten istället för polisen.
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Polisens förutsättningar:

Det kan vara av vikt i bedömningen av om en polisanmälan skall göras
att överväga polisens möjligheter att utreda det misstänkta brottet.

Ansvar för anmälan
När en elev, vårdnadshavare eller någon annan person som tillfälligt besöker skolan har utfört en
brottslig handling i skolan görs anmälan av rektor eller biträdande rektor. Om rektor inte finns
tillgänglig ska den i personalen som sett brottet göra anmälan.
Om en person i skolans personal har utfört en brottslig handling i skolan görs bedömning och
anmälan av förvaltningschefen, i samråd med medarbetarens närmsta chef. Denna rutin berör inte
denna typ av bedömning och anmälan ytterligare.
Så här gör du en polisanmälan
Vid pågående brott:
ring 112
I första hand skall anmälan göras på blanketten ”Polisanmälan Brott i skolan”, som finns på Rankan.
Blanketten är ifyllningsbar och kan skickas in via mail (registrator.ost@polisen.se), och kan också
skrivas ut och skickas in per post eller lämnas på poliskontoret i Vingåker.
Du kan också anmäla vissa brott via polisens hemsida www.polisen.se. Detta gäller exempelvis
stölder och inbrott.
En kopia på anmälas skall registreras i elevens elevakt.
Observera att polisens anmälan till socialtjänsten inte ersätter skolans skyldighet att göra anmälan
till socialtjänsten. Det är därför viktigt att skolan även gör en anmälan till socialtjänsten, i det fall
det finns anledning till det. Utöver detta ska en anmälan alltid göras till barn- och
utbildningsnämnden, via kommunens e-tjänster.
Anmälans innehåll
En anmälan ska innehålla en kort redogörelse av den inträffade händelsen. Skolan ska beskriva
händelsen med ett så objektivt förhållningssätt som möjligt, och dokumentera sådant som kan vara
av intresse vid en eventuell utredning. Dokumentationen kan bestå av bilder på exempelvis skador
eller liknande.

23

117

vingaker.se

6 Begrepp och definitioner
Trygghetsarbetet utgår från diskrimineringslagen, skollagen och skolans värdegrund. Värdegrunden i
sin tur utgår från läroplanen.

6.1 Skolans värdegrund
I läroplanerna beskrivs skolans övergripande uppdrag för värdegrundsarbetet:
• Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna
skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån
för den ena eller andra åskådningen.
• Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska
framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.
• Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet,
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Skolan ska främja
elevers förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
• Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva
insatser.
• Skolan ansvarar för att varje elev får kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk,
religion och historia.
• Läraren ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller
kulturell bakgrund.
• Läraren ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd

6.2 Diskriminering
Enligt lagen finns sex olika typer av diskriminering:
1. Direkt diskriminering
Vid direkt diskriminering utsätts en person för kränkande behandling som följd av ett attribut beskrivet
i diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara att en kvinna som söker ett jobb har samma meriter
som en sökande man, men att enbart mannen kallas på intervju på grund av sitt kön.
2. Indirekt diskriminering
Vid indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta handlingar. Det rör sig istället om regler
och bestämmelser som inte tillför något, utan enbart exkluderar en viss grupp. Ett exempel kan vara ett
krav på goda förmågor i svenska när det inte innebär någon skillnad i arbetet. Det missgynnar då
sökande som har ett annat modersmål än svenska.
3. Bristande tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om att ge alla samma förutsättningar. Bristande tillgänglighet innebär att en
person inte får det stöd som personen har rätt till. Ett exempel kan vara att en person som inte kan läsa
en meny får den uppläst, eller att en skola måste tillhandahålla lösningar för elever som använder
rullstol.
4. Trakasserier
Trakasserier innebär beteenden som inte välkomnas av personen de riktas till och som innebär att
någons värdighet kränks. Det kan till exempel handla om kommentarer, gester eller utfrysning. Det är
den som är utsatt som bestämmer om det rör sig om en kränkning eller inte.
5. Sexuella trakasserier
Kränkande sexuellt uppträdande, kan vara tafsande, blickar, komplimanger, inbjudningar och
anspelningar.
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6. Instruktioner att diskriminera
Diskriminering genom instruktioner att diskriminera innebär att någon i maktposition beordrar någon
underordnad att diskriminera. Personen som då är i beroendeställning bedöms inte ha tagit initiativet
till kränkningen, och bör därmed inte straffas för den.

6.3 Diskrimineringsgrunder
För att kränkande eller orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste
behandlingen ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:
1. Kön
Med kön avses man, kvinna samt den som avser att ändra eller har ändrat könstillhörighet.
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
Med könsidentitet och könsuttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man, eller
genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats
för personen vid födseln. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild,
dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder,
kroppsspråk, smink eller frisyr.
Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp för
människor vars könsidentitet eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön
som registrerats för dem när de föddes.
3. Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel
finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt
kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna
såsom samer och romer.
Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk
diskriminering.
4. Religion eller annan trosuppfattning
Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam.
Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i, eller samband med, en
religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.
5. Funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar
av en persons funktionsförmåga. Det kan vara till följd av en skada eller en sjukdom, det kan ha
funnits sedan födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av en förmåga. Det är alltså något som en person har,
inte något som en person är.
6. Sexuell läggning
Med sexuell läggning avser diskrimineringslagen homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.
7. Ålder
Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Denna diskrimineringsgrund tar alltså sikte på alla åldrar.
Personer i olika åldrar har olika behov av skydd. Personer kan därför behandlas olika just på grund av
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deras ålder, om det kan motiveras av ett berättigat syfte. Det är till exempel möjligt att tillämpa
särskilda regler för minderårigas arbete.

6.4 Förbud mot repressalier
Repressalier innebär att någon bestraffas för att ha försökt förhindra diskriminering. Enligt skollagen
är det förbjudet för huvudmannen och personalen att utsätta en elev för repressalier på grund av att
eleven medverkat i en utredning om diskriminering eller kränkande behandling.

6.5 Kränkande behandling
Enligt skollagen innebär kränkande behandling ett uppträdande som, utan att vara diskriminering
enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet.
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7 Bilagor
Bilaga 1

Årshjul för trygghetsarbete
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Bilaga 2

Exempel på arbetsområden för att främja likabehandling

Grundläggande värden i skolan
En viktig grund för att åstadkomma trygghet och studiero i skolan är att vara överens om vilka
gemensamma värden som ska gälla. Skolan ska inte vara värdeneutral, utan tydligt ta ställning för
grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar, som exempelvis människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
könen och solidaritet mellan människor.
Vilka grundläggande värden ska gälla i vår skola?

Normer
Normer är informella regler som finns överallt och de påverkar vad som uppfattas som ”normalt” i
olika situationer. Det går ofta att koppla uppkomsten av diskriminering och kränkande behandling till
rådande normer, genom att de personer som matchar normen ges fördelar medan de personer som inte
vill eller kan leva upp till normen ges nackdelar.
Normer kan både vara omedvetna och medvetna. Därför är det viktigt att diskutera dem för att de ska
bli synliga. Genom att ha ett normkritiskt förhållningssätt kan de normer som ligger till grund för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling synliggöras, problematiseras och förändras.
Vilka normer finns i vår skola?
Hur arbetar vi för att synliggöra normerna i vår skola?
Finns det möjligheter att prata om vilka normer som råder?
Vad händer om någon bryter mot rådande normer?
Hur kan vi arbeta för att förändra begränsande normer?
Socialt klimat
Att erbjuda eleverna olika alternativ för social gemenskap är ett bra sätt att skapa ett gott socialt klimat
på skolan. Lokaler och mötesplatser där elever och personal träffas och umgås på lektionsfri tid
främjar sammanhållningen och trivseln för både elever och anställda.
När elever, med stöd av personalen, får hålla i främjande aktiviteter som syftar till att skapa trivsel och
god atmosfär, så minskar risken för kränkningar. Det kan handla om något som klassen gör
tillsammans eller som skapar arenor för umgänge för hela skolan.
Vilka aktiviteter vill vi genomföra?
I klassen?
I skolan?
I kommunens alla skolor?
Det är viktigt att anställda genom sitt agerande och förhållningssätt är förebilder för hur goda
relationer kan skapas. Personalen bör till exempel aldrig tala illa om andra anställda, andra elever eller
vårdnadshavare, i synnerhet inte inför eleverna.
Finns något forum där personalen kan diskutera sitt förhållningssätt mot elever utifrån ett etiskt
perspektiv?
Arbetsmiljö
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god och
det är huvudmannen som bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på en skolenhet.
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Har vi en arbetsmiljö som präglas av trygghet och studiero?
Vad skulle kunna göra vår arbetsmiljö ännu bättre?
Har vi ordningsregler som hjälper oss att gemensamt skapa en god arbetsmiljö?
Kompetensutveckling
För att kunna arbeta för lika rättigheter och möjligheter behövs kunskaper. Det är till exempel viktigt
att alla har kännedom om de olika diskrimineringsgrunder som finns och om andra faktorer som kan
leda till exempelvis kränkande behandling.
Har vi kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar barns situation i skolan?
Har vi kunskap om hur samhället och skolan förmedlar normer kring sexuell läggning?
Etnisk tillhörighet?
Religion?
Elevhälsa
Det är viktigt att elevhälsans personal har kunskap om hur unga människors livssituation påverkas av
diskriminerande strukturer och stereotypa värderingar kring exempelvis kön, könsidentitet eller
könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och normbrytande funktionsvariationer.
Har vi den kunskap som behövs för att kunna bemöta enskilda elevers behov när det gäller alla
elevers lika värde?
Har vi den kunskap som behövs för elevhälsans övergripande hälsofrämjande arbete, till exempel vid
allmän rådgivning i frågor som rör sex- och samlevnad?
Undervisning och läromedel
En del läromedel förmedlar en fördomsfull bild av olika grupper i vårt samhälle. Det kan handla om
stereotypa skildringar av olika etniska och religiösa grupper, homo- och bisexuella personer och
personer med funktionsnedsättning eller av män och kvinnor. Många läromedel utesluter och
osynliggör också de nationella minoriteterna i sin skildring av historien och verkligheten.
Det finns därmed en risk för att undervisningen och läromedlen inverkar negativt på skolans arbete för
att främja likabehandling. Det kan därför vara viktigt att genomföra insatser som rör undervisningens
form såväl som innehåll.
Hur kvalitetsgranskar vi de läromedel som vi använder?
Förmedlar läromedlen en stereotyp bild av vissa etniska eller religiösa grupper?
Synliggör litteraturen homo- och bisexuella personer och personer med funktionsnedsättning?
På vilket sätt?
På vilket sätt tar läromedlen upp frågor som rör jämställdhet?
Kan vissa läromedel uppfattas som kränkande utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder?
Hur arbetar vi med frågor som rör genus och jämställdhet i undervisningen?
Belyser vi de olika ämnena utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv?
Har elever lika stort utrymme i undervisningen oavsett kön?
Finns det könsmönster i hur arbetsuppgifter fördelas i exempelvis projektarbeten?
Hur behandlas olika etniska grupper, kulturer och religioner i undervisningen?
Sker det på ett likvärdigt sätt?
Finns det risk att ”svenska” traditioner och kristendomen framställs som norm?
Behandlas frågor som rör homo-, bi- och heterosexualitet på lika villkor i sex- och
samlevnadsundervisningen?
Finns det rutiner och arbetssätt som är införda för att underlätta för elever med funktionsnedsättning
– men som samtidigt bidrar till ökat utanförskap?
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Bilaga 3

Utvärdering av föregående läsårs främjande arbete

Här klistras resultatet av utvärderingen av föregående läsårs främjande arbete in, om något sådant
finns.

UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE LÄSÅRS FRÄMJANDE ARBETE
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Bilaga 4

Exempel på tillvägagångssätt för att kartlägga risker

Enkäter
Komplettera de enkäter som verksamheten redan genomför med fördjupande frågor om diskriminering
och kränkande behandling.
Trygghetsvandringar
Genomför trygghetsvandringar för att kartlägga verksamhetens inom- och utomhusmiljö. Identifiera
platser som känns trygga och säkra, men också platser som inte gör det. Identifiera även situationer där
kränkningar lättare kan uppstå, både vid undervisning och på raster.
Samtal
Genomför samtal med enskilda elever, elevråd, elevvårdsteam och med andra anställda i verksamheten
samt med vårdnadshavare. Samtalen kan ge information om stämningen i verksamheten och om
händelser som har inträffat. Samtalen bör vara väl förberedda och strukturerade, och utgå från en mall
för att garantera att samtalen förs på ett likvärdigt sätt.
Anmälda händelser
Gå igenom fjolårets anmälningar av diskriminering och kränkande behandling. Sammanställ
statistiken och analysera åtgärder och utfall.
Ta tempen på klassen
Ta för vana att regelbundet kolla av med klassen hur de upplever klimatet i skolan: har det varit en
vecka där man mestadels känt sig trygg, och har de mestadels haft bra arbetsro? Detta kan genomföras
genom handuppräckning, eller med enklare webbverktyg som exempelvis Kahoot.
Granska regler och rutiner
Se över arbetssätt, rutiner och regler. Undersök om de leder till strukturer som bidrar till
diskriminering och kränkande behandling.
Undersök verksamhetens språkbruk
Observera om och vilken utsträckning nedvärderande språkbruk och jargong förekommer i
verksamheten. Undersök också vilket arbete som görs tillsammans med elevernas vårdnadshavare
för att hantera situationer när en elev talar nedsättande om andra. Undersök även personalens och
verksamhetsledningens sätt att utrycka sig.
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Bilaga 5
•
•
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•
•
•
•
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Förslag på frågor vid kartläggning av risker

Känner sig eleverna trygga i skolan?
Vilka platser inne i skolan upplevs som otrygga?
Vilka platser på skolgårdens upplevs som otrygga?
Upplevs elevtoaletterna som otrygga?
Rör sig de anställda ute i verksamheten på lektionsfri tid?
Finns naturliga mötesplatser där anställda och elever träffas?
Finns det ett schema för rastvakter som garanterar god uppsikt över skolans inom- och
utomhusmiljö?
Efterlevs schemat i praktiken?
Är skolans mål och syfte med systemet för rastvakter tydligt?
Vet rastvakterna vad de ska göra om det händer något som gör att de bör agera?
Har eleverna förtroende för skolans personal?
Känner eleverna att de kan vända sig till någon vuxen när de upplever sig utsatta för
diskriminering och kränkande behandling?
Anser elever att det finns anställda på skolan som utsätter elever för diskriminering och
kränkande behandling?
Hur många elever upplever att de utsatts för diskriminering och kränkande behandling i
verksamheten?
Hur många elever har sett andra utsättas?
Vilka olika uttrycksformer av diskriminering och kränkande behandling förekommer?
(utfrysning, fysiskt våld, hot, ryktesspridning)
Förekommer det diskriminering och kränkande behandling bland elever på vägen till skolan?
Utsätts elever för diskriminering och kränkande behandling via sms eller internet?
Kan den jargong som finns bland skolans elever och lärare upplevas som kränkande?
Går det att identifiera några mönster i fjolårets anmälningar av diskriminering och kränkande
behandling?

Se över om nuvarande organisation, regler, rutiner, gruppindelningar, schemaläggningar och andra
inslag kan bidra till diskriminering och kränkande behandling. Gå igenom detta på såväl individ-,
grupp- som verksamhetsnivå:
• Finns det diskriminerande inslag?
• Finns det elever som upplever sig vara utsatta för missgynnande och orättvis behandling av
personal i skolan?
• Finns det arbetssätt och rutiner som eleverna kan uppleva som missgynnande, orättvisa eller
kränkande?
• Finns i så fall samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder?
• Samverkar skolans ordningsregler med skolans trygghetsarbete?
• Tillåter ordningsreglerna till exempel eleverna att bära religiösa attribut som huvudduk, kippa
och turban inomhus?
• Hur tycker elever, vårdnadshavare och personal att verksamhetens rutiner för ingripanden i
akuta situationer fungerar?
• Efterlevs rutinerna?
• Finns metoder/forum för diskussion om risker för personal/elever?
• Behöver de revideras?
• Hur många av eleverna vet vem de kan vända sig till om de själva eller kamrater utsätts för
kränkningar?
• Känner elevernas vårdnadshavare till verksamhetens trygghetsplan?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vet alla anställda hur de ska agera om de får kännedom om att elever utsätts för
diskriminering eller kränkande behandling av andra elever?
Vet alla anställda hur de ska agera om de får kännedom om att elever utsätts för
diskriminering eller kränkande behandling av någon vuxen på skolan?
Har personalen en gemensam syn på vad som menas med diskriminering och kränkande
behandling?
Har personalen en gemensam syn på vad vuxna i verksamheten ska reagera på?
Bör rutinerna följas upp?
Dokumenteras skolans agerande?
Kan alla elever äta skolmaten oavsett till exempel allergi eller religion?
Kan alla elever delta i skolresor, raster, friluftsdagar och fritidsverksamhet oavsett till exempel
kön, religion eller funktionsnedsättning?
Hur arbetar verksamheten för att säkerställa att elevers kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller
funktionsnedsättning inte påverkar bedömningen i samband med betygsättning och rättning av
prov?
Har studie- och yrkesvägledare rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering och
kränkande behandling?
Informeras eleverna om deras rättigheter i samband med prao?
Finns kontaktpersoner på skolan som elever på prao kan vända sig till om det uppstår
problem?
Har skolan säkerställt rutiner för hur man ska agera vid kännedom om att en elev utsätts för
diskriminering eller kränkande behandling under sin prao?
Behöver personalen fortbildning för att förbättra kompetensen kring likabehandlingsfrågor?
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Bilaga 6

Verksamhetens ordningsregler

Här anges verksamhetens ordningsregler.

VERKSAMHETENS ORDNINGSREGLER
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Kvalitetsredovisning läsåret 2019/2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsförvaltningen skrivs efter varje avslutat
läsår. I årets redovisning kan vi konstatera att meritvärdet för årskurs 9 har ökat
liksom andel höga betyg. Vi ser också, med utgångspunkt av enkäten Liv, hälsa, ung
2020, att elever i årskurs 7 och 9 mår bättre och har större framtidstro än 2017.
Vi konstaterar att alltför många elever har F i ett eller flera ämnen och vi ser skillnader
mellan skolor, ämnen, kön. Likaså att elever med annat etniskt ursprung än svenskt
mer sällan når målen och de högre betygen. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet
gör att det är svårt att förklara de resultat vi ser och vi konstaterar i redovisningen att
insatser behöver sättas in för hela förvaltningen för att beslut ska kunna fattas på fakta
och grundligt genomförda analyser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-28
Kvalitetsredovisning, läsåret 19/20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2020/192

Kvalitetsredovisning läsåret 2019/2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsredovisning för barn- och utbildningsförvaltningen skrivs efter varje avslutat
läsår. I årets redovisning kan vi konstatera att meritvärdet för årskurs 9 har ökat
liksom andel höga betyg. Vi ser också, med utgångspunkt av enkäten Liv, häls, ung
2020, att elever i årskurs 7 och 9 mår bättre och har större framtidstro än 2017.
Vi konstaterar att alltför många elever har F i ett eller flera ämnen och vi ser skillnader
mellan skolor, ämnen, kön. Likaså att elever med annat etniskt ursprung än svenskt
mer sällan når målen och de högre betygen.
Brister i det systematiska kvalitetsarbetet gör att det är svårt att förklara de resultat vi
ser och vi konstaterar i redovisningen att insatser behöver sättas in för hela
förvaltningen för att beslut ska kunna fattas på fakta och grundligt genomförda
analyser.
Ärendets beredning
Alla enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen skriver sig egen
kvalitetsredovisning för innevarande läsår. Förvaltningsledningen skriver sedan en
övergripande redovisning där det samlade resultatet och utvecklingsområden beskrivs.
I prioriterade mål och i verksamhetsplanen framgår vilka insatser
förvaltningsledningen anser vara de allra viktigaste för att höja elevernas resultat och
skapa de bästa förutsättningarna för elever och personal.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt Skollagen (2010:800) är varje huvudman inom skolväsendet skyldig att
systematiskt och kontinuerligt planer, följa upp och utveckla verksamheten.
Huvudmannen behöver ge en sann bild av verksamheten till nämnden så att rätt beslut
för utveckling och god kvalitet i undervisningen kan fattas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Barn- och utbildningsförvaltningen kvalitetsredovisning för läsår 19/20

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Kvalitetsredovisning är ett viktigt verktyg för
alla enheter för att kunna utveckla
verksamheten samt åtgärda de brister som
blir synliga.

En bra, likvärdig skola är viktigt för att
behålla och locka nya invånare till vår
kommun.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En bra skola, där elever och personal trivs och mår
bra och kan utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar leder till god hälsa och välbefinnande
för både elever, personal och vårdnadshavare.
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Genom att ständigt analysera sin verksamhet i syfte
att utveckla den och åtgärda brister som blir synliga
kan vi erbjuda våra barn och elever god och
likvärdig utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla barn och elever i våra verksamheter.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Genom att besvara enkäter som genomförts i skolor.

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Kvalitetsredovisningen visar att vi behöver fortsätta arbeta med att ge alla
barn och elever förutsättningar för att lyckas så bra som möjligt under läsår
20/21.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

Genom att ständigt arbeta för att alla barn och elever ska lyckas oavsett
förutsättningar.
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1 Kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriteringar
Övergripande mål 2020-2023
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en kommunplan som innehåller den strategiska
inriktning kommunledningen tagit fram för perioden 2020-2023. Där anges de prioriterade
områdena för perioden:
•
•
•
•

Ekonomi i balans
Skola
Landsbygdsutveckling
Hållbar tillväxt

Till varje område hör ett övergripande mål och detta mål är gemensamt för alla kommunala
verksamheter och nämnden i Vingåker:
Ekonomi i balans
Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Skola
Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så deras självkänsla, mod och
nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
Landsbygdsutveckling
Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.
Hållbar tillväxt
För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till tillväxt och
genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030.

2 Barn- och utbildningsnämndens vision och mål
Trygghet, lärande, delaktighet kännetecknar nämndens verksamheter.
Barn, elever och vuxna accepterar varandras olikheter, visar förståelse och tillit samt verkar
för en trygg miljö.
Resultatmål inom kunskapsuppdraget:
•
•
•
•
•

100 % av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella proven
100 % av eleverna i åk 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla ämnen
Andelen elever med gymnasiebehörighet ökar – målet är 100 %
Elever med betyget A ökar i jämförelse med föregående år
Andelen inställda lektioner minskar i åk 7-9

Resultatmål inom värdegrundsuppdraget:
•
•

Alla barn och elever känner trygghet och har arbetsro i de olika verksamheterna
Ordningsregler är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna i de olika
verksamheterna.
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Barnen upplever att det finns ett rättvist system i skolan.
Resultatmål gällande elevernas hälsa:
•
•
•
•

De olika verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande under rektors
ledning och med stöd av den centrala elevhälsan
Den ogiltiga frånvaron minskar i åk 7-9 – målet är 0 %
Samverkan sker med kommunens folkhälsosamordnare och projektet Framtidstro
Kvalitetsredovisningen ger underlag för utveckling

Resultatmål gällande verksamheternas styrning och ledning:
Verksamhetens chefer utövar ett pedagogiskt nära ledarskap med fokus på uppföljning,
återkoppling och utveckling.
•
•
•

Personalen upplever att närmaste chef ger förutsättningar för att de ska kunna ta
ansvar i deras arbete
Personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
Personalen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete

3 Översikt över verksamhetens utveckling
Övergripande sammanfattning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
läsår 19/20.
Under rubrik 5 redovisas varje verksamhet mer detaljerat. Under rubrik 9 sammanfattar
Förvaltningsledningen de utmaningar och utvecklingsområden som framträder samt sätter mål
och aktiviteter och processer för läsår 20/21.
Under läsåret 19/20 har Ledningsgruppen (förvaltningschef, kanslichef, utredare/strateg och
verksamhetschefer) haft svårt att separera huvudmannafrågor och verksamhetsfrågor. Fokus
har ofta hamnat på verksamhetsfrågor varför huvudmannafrågor och långsiktig planering och
strategier fått stå tillbaka. Därför gjordes en omorganisation innan sommaren där vi delade
upp huvudman och verksamhet.
•
•
•
•

Förvaltningsledning (förvaltningschef, kanslichef och utredare/strateg)
Verksamhetsledning (förvaltningschef och verksamhetschefer)
Förvaltningsstöd (kanslichef och handläggare på kansliet)
Förvaltningskansli (förvaltningsledning och förvaltningsstöd)

De olika konstellationerna har separata möten för att bättre kunna fokusera på respektive
uppdrag - huvudman och verksamhet. Med den nya organisationen ökar förhoppningsvis
känslan av samhörighet, delaktighet och medinflytande på förvaltningskansliet, vilket varit en
brist tidigare.
Årets HME-enkät visar ett sämre resultat när det gäller styrning och ledning än tidigare år.
Det är framförallt upplevelsen att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
som sticker ut. Med det pågående arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, bland annat med
stöd av Skolverket, hoppas vi att detta ska förbättras på sikt. Ett annat utvecklingsområde är i
vilken utsträckning närmsta chef visar uppskattning, visar förtroende samt ger förutsättningar
för att kunna ta ansvar i arbetet.
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Externa samarbeten
Två stycken externa utredningar har genomförts under läsåret 19/20. En utredning av en
student från Uppsala universitet som tittat på förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och
en utredning av kommunens F-6-skolor som fokuserat på likvärdighet, måluppfyllelse och
integration. Båda dessa utredningar ger oss, tillsammans med enheternas
kvalitetsredovisningar, ett gediget underlag för vad som fungerar bra och vilka utmaningar vi
står inför.
Arbetet med Samverkan för bästa skola i Skolverkets regi har genomfört år två. Handledning
och kollegialt arbete på Slottsskolorna har fokuserat på styrning och ledning samt utvecklande
av det systematiska kvalitetsarbetet.
Förskolan
Förskolan öppnade sin nya förskola Äppellunden inför detta läsår. De har under året haft fler
barn än tidigare inskrivna på förskolorna. Platsbrist under våren då 5 barn inte fick plats inom
4 månader från önskat datum. Barnen har fått erbjudanden om plats i augusti 2020. Förskolan
har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete där personalen kontinuerligt reflekterar över sin
verksamhet för att hela tiden utveckla den tillsammans. Barnens lärmiljö är under ständig
utveckling och pedagogerna anpassar lär- och lekmiljöerna efter tema, barns intressen och
läroplanens mål. Varje rum ska stimulera till lek, lärande och utveckling.
Årskurs 7-9
Inom grundskolan togs den nya högstadieskolan i bruk i januari 2020. Detta blev ett lyft för
högstadiet efter några år i provisoriska lokaler. Meritvärdet för elever i årskurs 9 ökade
jämfört med de tre senaste åren. Andelen höga betyg, A och B, ökade, men det är fortfarande
alltför många elever som har F i ett eller flera ämnen, 55,3 %. Flickor har ett högre meritvärde
än pojkar och det är flickorna som står för flest höga betyg samt färre antal F. När det gäller
betygsspridningen inom respektive ämne sticker matematiken ut. Här finns flest F och få A.
Detta gäller även NO-ämnena, engelska, svA, hemkunskap, idrott och hälsa samt musik.
Tvärtom är det i SO-ämnena, bild och slöjd där antal A är fler än antal F. Kommunens
meritvärde per ämne ligger under snittet i riket (siffror från vt-19) i alla ämnen.
Enligt utfallet i enkäten Liv, hälsa, ung 2020 mår eleverna i årskurs 7 och 9 i många
avseenden bättre än 2017. De är tryggare och känner en större framtidstro. Däremot har
kostvanor och motionsvanor samt användning av tobak och alkohol fått ett lite lägre resultat,
främst i årskurs 7.
Årskurs 6
I årskurs 6 har alla skolor i kommunen ett högre meritvärde än i årskurs 9. Även här har
andelen höga betyg ökat. Andelen elever som klarat alla mål är på tre av våra fyra F-6-skolor
dock i paritet med årskurs 9, det vill säga allt för lågt. Endast drygt 50 % av eleverna når alla
mål. På två av våra fyra skolor presterar flickor bättre än pojkar och på två av skolorna är det
tvärtom. I årskurs 6 är det engelska och svenska som andraspråk som utmärker sig negativt.
Likvärdighet
Vi ser skillnader mellan våra skolor - både när det gäller förutsättningar och uppnådda
resultat, vilket även den genomförda externa utredningen visar. Det är fortsatt hög frånvaro,
främst på högstadiet. Vi behöver bli bättre på att individualisera och anpassa undervisningen
så vi både kan utmana och stötta - i form av extra anpassningar, effektiva åtgärdsprogram,
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samarbete med vårdnadshavare, goda relationer med eleverna samt ett gott bemötande och ett
förhållningssätt mot eleverna som visar att vi tror på dem.
Även i fritidshemsverksamheten ser vi skillnader. Både när det gäller behörig personal,
bemötande och förhållningssätt, planering av aktiviteter, elevinflytande och samarbete m ed
skolan. Genomgående framkommer att vi behöver fortsätta arbeta med trygghet och trivsel.
Centrala elevhälsan
För den Centrala elevhälsan har läsåret 19/20 varit ett händelserikt år. Ny personal har
anställts och nya lokaler har förvärvats. Covid 19 har påverkat verksamheten mycket och gjort
att en del prioriterat arbete blev eftersatt, främst kring elever med hög frånvaro. Den Centrala
elevhälsan har arbetat betydligt mer främjande och förebyggande än tidigare år. Det är
ambitionen att detta ska fortsätta nästkommande läsår då vi vet att tidiga insatser i tidiga
skolår ger bättre resultat på lång sikt. Många handlingsplaner har arbetat fram eller reviderats,
exempelvis kring skolfrånvaro, screening, inskrivning i grund- och gymnasiesärskola. Det
finns svårigheter att få dessa till levande verktyg på skolorna och ytterligare implementering
krävs.
Kulturskolan
Verksamheten inom Kulturskolan har tydliggjorts mera för Vingåkersborna detta år. Större
variation i utbud skapar bättre förutsättningar för mångfald och ökat engagemang. Via utbudet
som kulturskolan erbjuder främjas integration. De konstnärliga uttrycksformerna är ett av de
bästa verktygen för att sammanföra och bygga broar mellan olika kulturer och mellan barn
och elever med olika etniska bakgrunder.
Coronaviruset
Pandemin, som bröt ut i mars, har inneburit en vår med stora utmaningar. En stor andel av
personal och barn/elever har varit frånvarande under långa perioder. Genom ett samarbete
mellan våra verksamheter och med personal som varit flexibel och uppfinningsrik klarade vi
att genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt. Alla chefer, personal och elever fick snabbt lära sig
att använda digitala verktyg för att hålla möten och bedriva undervisning digitalt på distans.
Detta är en lärdom vi kan ha stor nytta av i framtiden.

4 Händelser av väsentlig betydelse
•
•
•
•
•
•
•
•

Den nya förskolan - Äppellunden - öppnade i augusti 2020
Den nya högstadieskolan, Slottsskolan 7-9, öppnade den 1/1 2020
Sammanslagning av fritidshemmen i Baggetorp och Marmorbyn med placering i
Marmorbyn
Förändring av ledningsorganisationen inom förskolan - 2 rektorer blev 3 i juni
Samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - har genomfört år 2 av 3
Meritvärdet för elever i årskurs 9 ökade jämfört med de tre senaste åren
Strålande Jul, TV 4:s julkonsert som spelades in i Vingåkers kyrka och sändes
nationellt på julafton
Coronapandemin
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5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
5.1

Förvaltningskansliet

5.1.1 Prioriterade mål och utvecklingsområden läsår 19/20

Förvaltningskansliet har tidigare inte haft en egen kvalitetsredovisning utan har ingått i Barnoch utbildningsförvaltningens stora redovisning. Därav finns inga prioriterade mål och
utvecklingsområden för läsår 19/20. Däremot har det funnits ett antal aktiviteter för läsåret.
Följande har genomförts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprättande av handlingsplan för barn med skyddad identitet
Riktlinjer för placering vid en skolenhet
Skolplikt - inventera alla elever. Ett löpande arbete som görs minst 2 ggr/år.
Rutiner för elevaktshantering
Revidering av delegationsordning
Revidering av barn- och utbildningsnämndens kvalitetspolicy
Ta fram organisationsschema för förvaltningskansliet
Färdigställt lokalresursplan
Hämtningsplatser för skolskjuts godkända. Skyltar för skolbil har satts upp runt om i
kommunen. Arbetet kommer fortsätta i höst.
Uppbyggnad och viss implementering i Stratsys - ett nytt mål-, planerings- och
rapporteringssystem

Följande aktiviteter för läsåret 19/20 har inte genomförts:
•
•

E-tjänst - skolskjutsblankett. Avtalet är påskrivet och tjänsten kommer tas i bruk under
hösten 2020
Utbildning i Barnkonventionen.

På grund av Coronaviruset har träffar och möten inte kunnat genomföras som vanligt. Alla
blev tvungna att lära sig att mötas digitalt, vilket har fungerat över förväntan. 4 medarbetare
på förvaltningskansliet har arbetat hemifrån under hela perioden och även detta har fungerat
mycket bra. Arbetsuppgifter har blivit utförda som vanligt. En medarbetare har varit på plats
hela tiden och kunnat hjälpa besökare.
Mycket arbete har under året lagts på att förstå förvaltningens ekonomi - både
ekonomisystemet och hur resurser fördelas. Då både kanslichef och barn- och
utbildningsförvaltningens ekonom är nya har detta inte varit helt enkelt. Vi har också påbörjat
ett arbete med att fördela resurser utifrån elevpeng samt de behov enheterna beskriver. Detta
arbete kommer att fortsätta i höst.
De nya rutinerna för elevplacering vid en skolenhet samt ett gemensamt möte mellan rektorer
och kansliets personal gjorde att elevplaceringarna gick smidigare i år än tidigare. Våra skolor
börjar växa ur sina lokaler så vissa önskemål har vi inte kunnat tillgodose. Vi behöver också
se över hur informationen om det fria skolvalet kommer ut eftersom vi hade ett antal som inte
gjorde något val - framför allt elever med annat etniskt ursprung.
Under hösten och våren har uppbyggnad av Stratsys genomförts. Tanken var att alla chefer
skulle få utbildning i april-maj, men p g a corona flyttas den till hösten. Kanslichefen, som var
med och satte upp BoU´s del, har dock visat hur rapportdelen fungerar och vissa chefer
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skriver årets kvalitetsredovisning i Stratsys.
Viktiga aktiviteter och processer läsår 20/21 för att fortsätta utveckla arbetet
•
•

5.2

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete
Utbildning i Barnkonventionen

Förskolan

Basfakta om förskolan
Barnantal i kommunen och i andra kommuner över tid
Vingåkers kommun

Antal barn

Läsåret 19/20

493 Den 1/6 var det 519 barn inskrivna

Läsåret 18/19

449

Prognos läsåret 20/21

500

Andra kommuner
Läsåret 19/20

23

Läsåret 18/19

23

Prognos läsåret 20/21

23

Snittet räknas på placerade barn mellan den 15 oktober och den 15 mars. I förskolan börjar
nya barn under hela året. Flest barn har förskolan i maj.
Platsbrist våren 2020
•
•

5 barn fick inte erbjudande om plats inom 4 månader från önskat datum p g a
platsbrist. Barnen har fått erbjudande om plats i augusti 2020.
7 vårdnadshavare tackade nej till erbjuden plats p g a att den plats de fick ej var på
önskad förskola. Barnen har fått nytt erbjudande till augusti 2020.

Barngruppens storlek
Genomsnittlig
barngruppsstorlek

VT 2020

VT 2019

VT 2018

VT 2017

VT 2016

VT 2015

Vingåker exkl
avdelningar
finansierade med
statsbidrag

20

19,6

19,3

18,6

19,6

19

Vingåker inkl
avdelningar
finansierade med
statsbidrag

17,3

16,8

15,9

15,7

17

Riket (källa
Skolverket)

i.u

15

15,4

15,3

15,9

16,7

Skolverkets rekommendationer för barngruppens storlek är
Max 15 barn i 3-6 årsgrupp och
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Max 12 barn i 1-3 årsgrupp
Storleken på barngruppen påverkar verksamhetens kvalitet i stor utsträckning:
•
•
•
•

Fler barn minskar pedagogernas möjlighet att ge varje barn tid
Barn kan bli stressade och oroliga av att ha för många relationer i tidig ålder
Ljudnivån ökar då fler barn vistas tillsammans
Barnens koncentrationsförmåga minskar då många barn rör sig, pratar, leker med olika
aktiviteter runt dem

Barngruppernas storlek är större än riksgenomsnittet framförallt i Centralorten och i
Marmorbyn och Baggetorp
Statsbidraget för mindre barngrupper har gjort det möjligt att på några förskolor dela
barngruppen under del av dagen.
Antal barn per årsarbetare
Personaltätheten påverkar hur mycket tid varje barn kan få av pedagogen. Antalet barn per
årsarbetare är högre i Vingåker än rikssnittet.
Personaltäthet antal barn per
årsarbetande
personal

2020
mars

15

2019
mars

15

2018
mars

15

2017
mars

15

2016
mars

Baggetorps
förskola

6,6

6,6

5,9

6,7

5,1

Grändens
förskola

5,8

6,4

6,7

6,4

6,1

Källstugans
förskola

6,9

6

6,5

6,6

6,2

Lindgårdens
förskola

6,6

6,3

5,9

5,9

6,6

4,8

4,6

Lärkans förskola
Satellitens
förskola

6

6,3

5

Sjöstugans
förskola

5,3

6,2

6,5

6,1

7

Skogsgläntans
förskola

7,3

4,9

5,5

6,2

6,6

Slottets förskola

6,8

6,7

5,5

5,4

6,6

Södergårdens
förskola

6,1

5,7

6

5,4

6,9

Ålands förskola

6,7

5,8

5,9

5,6

5,7

Äppellundens
förskola

7,2

Snitt i Vingåker

6,5

6

6

5,8

6,3

Riket (källa
Skolverket

i.u

5,2

5,1

5,1

5,2

15

Andelen förskollärare påverkar framförallt undervisningens kvalitet.
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Antal förskollärare och fritidspedagoger med
behörighetsgivande examen

37

Antal barnskötare

51

Andel förskollärare

42%

5.2.1 Kunskapsuppdraget; Undervisning och Lärande

Prioriterade mål och utvecklingsområden 2019-2020
För att ytterligare utveckla verksamhetens kvalitet behöver vi :
•

Arbeta mot Skolverkets riktlinjer för barngruppens storlek med mer permanenta
lösningar.

•

Minska antalet provisoriska förskoleavdelningar.

•

Öka andelen förskollärare i verksamheten. Både genom rekrytering och genom att
skapa förutsättningar för barnskötare att fortbilda sig till förskollärare.

•

Förbättra förutsättningarna för att pedagogerna ska kunna utveckla avdelningens
lärmiljöer, material och sin undervisning genom ökad planeringstid.

•

Fortsätta implementering av den nya läroplanen för förskolan Lpfö18

•

Genomföra kompetensutveckling för all personal för att öka kompetensen inom
o Hållbar utveckling
o Anpassningar och stöd i undervisningen
o Att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt

Genomförda aktiviteter under läsåret 19/20
Rektorer och förskolans utvecklingsgrupp har under året fortsatt att implementera Läroplanen
för förskolan genom att revidera underlagen för reflektion utifrån Lpfö18 och underlaget för
utvecklingssamtal utifrån Lpfö18. Reflektionsunderlagen ger arbetslagen möjlighet att
diskutera sin undervisning och utvärdera/planera med fokus på läroplanens mål.
Matematikpiloter har tagit fram ett nytt matematikutvecklingsprogram för att tydliggöra
innehåll och teman för matematikundervisningen utifrån den nya läroplanen. Detta används
nu av pedagogerna på förskolorna. I planen finns teman tidsangivna. Under perioden riktas
fokus och inspiration mot ett specifikt tema i en tvåårscykel. Se nedan.
Språkpiloter har arbetat med att ta fram ett nytt språkutvecklingsprogram för att stödja och
utveckla undervisningen i arbetslagen. Under våren har dock arbetet avbrutits p g a inställda
möten i samband med Covid-19. Målet kvarstår till läsåret 20/21.
Professionsutvecklare stödjer arbetslagen att utveckla grundverksamheten och lärmiljöer.
Under höstterminen har de framför allt coachat de nya arbetslagen på Äppellundens förskola.
Under våren har arbetet avstannat i samband med Covid-19. Arbetet planeras fortsätta läsåret
20/21.
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Nya reflektionsunderlag används så att reflektionstiden används för att utveckla
avdelningarnas arbete mot läroplanens mål Detta arbete prioriteras högt i arbetslagen. I
reflektion får varje avdelning möjlighet att på djupet analysera och reflektera över hur arbetet
mot läroplanens mål fortskrider. Under våren har dock många reflektionstillfällen blivit
inställda då vikarier inte satts in i verksamheten p g a Covid-19.
Planeringstiden för enskilda pedagoger och för arbetslag prioriteras. En strävan finns att utöka
planeringstiden. Den har dock inte kunnat utökas av ekonomiska skäl och på grund av stora
barngrupper. Planeringstid tar tid från barngruppen, men ökar kvaliteten på undervisningen.
Målet kvarstår till läsåret 20/21.
Fysiska arbetsmiljön:
Under året har Avdelningarna Eken och Aspen renoverats. Ljudnivån har sänkts och
färgsättningen utformats utifrån riktlinjer för att underlätta för barn med
koncentrationssvårigheter eller synnedsättning. Det har avsevärt förbättrat arbetsmiljön för
barn och personal.
Äppellundens förskola har startat. Det har inneburit att vi kunnat ta bort lokaler som inte var
anpassade för förskola. Detta har avsevärt förbättrat arbetsmiljön. Äppellundens lokaler är
mycket uppskattade av personal och barn. De är ändamålsenliga och inbjudande.
På några av våra äldre förskolor behöver nya markiser installeras för att göra
innetemperaturen bättre varma sommardagar.
Utemiljön behöver rustas upp. Lekmiljöerna är gamla och många lekredskap i så dåligt skick
att de har tagits bort.
Psykiska arbetsmiljön:
Stora barngrupper, skapar stress och hög ljudnivå. Arbetslagen arbetar för att dela
barngrupperna i mindre grupper i så stor utsträckning som möjligt.
Svårigheten att rekrytera kompetent personal betyder att stort ansvar läggs på behörig
personal att bibehålla och hög kvalité i verksamheten.
5.2.1.1 Analys av undervisning och lärande

Till rektorernas hjälp i bedömning av måluppfyllelse används främst reflektionsprotokoll,
utvärderingsprotokoll, vårdnadshavarenkät och rektorernas egna observationer.
Coronas inverkan
Under våren har Coronakrisen påverkat undervisningen och utvecklingsarbetet i förskolan.
Många barn och pedagoger har haft långa frånvaroperioder. Fr o m mars ställdes alla
pilotmöten och utvecklingsgrupper in för att undvika att smitta skulle spridas. Även
reflektioner blev inställda då vi inte tog in vikarier i verksamheten.
Kvaliteten på undervisningen i förskolan har ändå utvecklats positivt. Flera faktorer har
påverkat.
•
•

Pedagogerna strävar efter att utveckla sin undervisning. Pedagogerna stimulerar och
utmanar barns nyfikenhet och förståelse för språk, kommunikation, matematik,
naturvetenskap teknik, skapande, hälsa och rörelse.
Implementeringen av den nya läroplanen har ökat samsynen och likvärdigheten mellan
våra förskolor. Undervisningsbegreppet har fått ett större fokus.
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•

Specialpedagogen har handlett arbetslag i att öka tillgängligheten i våra lärmiljöer. Vi
ser en ökad användning av bildstöd och teckenstöd vilket framförallt gynnar barn med
någon form av svårigheter så att de kan lyckas!

Lärmiljön är under ständig utveckling och pedagogerna anpassar lär- och lekmiljöerna efter
tema, barns intressen och läroplanens mål. Varje rum inne och ute ska stimulera till lek,
lärande och utveckling.
•
•
•

Miljöerna och det material som erbjuds barnen blir alltmer genomtänkt och tydligt.
I lärmiljöerna finns alltmer bildstöd uppsatta för att tydliggöra
Under året har vi sett att flera förskolor utvecklat miljöer som stimulerar barnens
rörelse och motorikutveckling.

Dokumentationens betydelse
Förskolan dokumenterar den dagliga verksamheten genom bilder och text. Dokumentationen
används för att pedagogerna ska kunna analysera barns lärandeprocesser och tillsammans
kunna utveckla undervisningen.
Dokumentationen används för formativ återkoppling för lärande och utveckling och ger
barnen möjlighet att beskriva sitt lärande för vårdnadshavare, pedagoger och kamrater.
Styrning mot läroplanen
Årshjulet för reflektion har påverkat undervisningen mot läroplanens mål. Under de fyra
senaste åren har alla arbetslag använt gemensamma underlag för reflektionen. Underlagen ger
arbetslagen möjlighet att utvärdera sin undervisning, reflektera över barnens lärande och
framåtsyftande utveckla undervisningen.
Vårdnadshavarenkät maj 2020
I enkäten är majoriteten av vårdnadshavarna positiva och anser att barnen lär sig på förskolan.
I kommentarerna kan utläsas att de ser att barnen utvecklas och att barnen hemma visar sina
nya kunskaper och färdigheter.
Viktiga aktiviteter och processer läsåret 20/21 för fortsatt utveckling
•
•
•
•

Fortsatt implementering av Läroplan för förskolan 18 med fokus på språk och
kommunikation och Barnkonventionen
Språkpiloterna tar fram ett nytt språkutvecklingsprogram för att stödja och utveckla
undervisningen i arbetslagen
Reflektionstiden används för att utveckla avdelningarnas undervisning mot
läroplanens mål
Sträva efter en utökning av planeringstiden för enskilda pedagoger och arbetslag

5.2.2 Värdegrundsuppdraget; Trygghet och trivsel

Genomförda aktiviteter under läsåret 19/20
Tillsammans har förskolan en gemensam Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande
behandling. Utifrån den sätter varje förskola aktuella mål som man vill arbeta mot. En ny plan
med nya mål togs fram på alla förskolor under hösten. Planen finns och används som grund
för det dagliga arbetet. Alla förskolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor varje dag i
förskolan genom en tydlig struktur för dagens aktiviteter och för förskolans umgängesregler
lyckas förskolorna skapa väl fungerande miljö. Värdegrundsteman med hjälp av materialet ”
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kompiskorten” genomförs i alla arbetslag. Alla förskolor arbetar med Kompisböckerna och
Kompiskorten som genom olika värdegrundsteman aktualiserar frågor man arbetar kring
tillsammans med barnen.
Utbildning i Värdegrund och samspel (ICDP) för alla medarbetare avbröts under våren då vi
inte längre samlade medarbetare från olika förskolor p g a Covid-19. 3 av 5
utbildningstillfällen genomfördes.
Barnens trygghet är en högt prioriterad fråga för alla pedagoger och rektorer. Så också frågan
om att lyssna och ta tillvara barnens åsikter och idéer. Alla förskolor arbetar med detta hela
tiden.
Arbetet med att minska barngruppernas storlek har fortsatt under detta år. Barngruppens
storlek har ökat istället för att minska de två senaste åren. Trycket på platser har varit stort då
fler barn har behövt plats i förskolan varje år. Den nya förskolan Äppellunden ökade
kapaciteten med 2 avdelningar, men det räckte inte eftersom efterfrågan på platser var så stor.
19/20 hade förskolan 44 fler barn inskrivna i snitt än 18/19.
Varje barn ska ha en pedagog med särskilt ansvar för att stödja barnets utveckling. Vid
inskolning är en pedagog ansvarig för inskolningen. Varje barn har en pedagog som ansvarar
för dokumentation, utvecklingssamtal och kontakt med Bht-team om det finns ett sådant
behov. Under våren har inte alla utvecklingssamtal genomförts som planerat under
Coronapandemin.
5.2.2.1 Analys av trygghet och trivsel

Till vår hjälp i bedömning av måluppfyllelse använder vi främst reflektionsprotokoll,
utvärderingsprotokoll, vårdnadshavarenkät och våra egna observationer.
Vår bedömning är att förskolan visar ett gott resultat för värdegrundsuppdraget. I
verksamheten ser vi en miljö där barn trivs och samspelar på ett positivt sätt. Barnen är glada
och berättar gärna om vad de lär sig, vad de gör och leker för t ex föräldrar eller oss rektorer
när vi kommer till verksamheten. Det goda resultatet syns också i vårdnadshavarnas svar i
enkäten.
Varje förskola har genom reflektioner och utvärderingar identifierat både vad de gör bra men
också vilka utvecklingsområden de har. Arbetslagen har redovisat i sina utvärderingar att de
uppmärksammar bemötande och förhållningssätt och målmedvetet arbetar med barns
bemötande av varandra men också bemötandet mellan personal och barn och mellan personal
och vårdnadshavare.
Kompiskorten och kompisböckerna ger pedagogerna en strukturerad plan för att arbeta
förebyggande mot mobbing och diskriminering.
Varje förskola har satt egna prioriterade mål för värdegrundsarbetet och beskrivit hur det ska
arbeta mot målen i sina lokala likabehandlingsplaner
Vårdnadshavarenkät maj 2020
I enkäten är majoriteten av vårdnadshavarna positiva och anser att barnen trivs och tränar sina
sociala förmågor på förskolan. I kommentarerna kan utläsas att de är nöjda med personalens
bemötande, men också att de önskar att barngrupperna var mindre och att vi kunde ha färre
vikarier på förskolorna så att de var mer kända för föräldrar och barn.
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5.2.3 Barns hälsa

Målbild:
På våra förskolor ska barn vistas i en lugn, trygg, lärorik miljö
Genomförda aktiviteter under läsåret 19/20
Under året har ett förebyggande arbete pågått för barn i behov av särskilt stöd genom att ge
rätt insatser och anpassningar till rätt barn och därmed förebygga skolsvårigheter.
Barnhälsoteamet består av rektorerna och specialpedagog. En gång per månad möts teamet
och går igenom vilka barn i verksamheterna som har behov av stödinsatser. Tillsammans görs
en plan för vilka insatser som ska göras för dessa barn och vilket stöd arbetslaget behöver för
att bäst kunna stödja barnets utveckling. Barnhälsoteamet har kontinuerliga möten med BVC
och socialtjänstens individ och familjeomsorg för att följa upp de barn som behöver extra
insatser och stöd. 46 barn (ca 10% av barnen) har fått särskilt stöd under läsåret 19/20.
Alla pedagoger använder bildstöd och teckenstöd för att förstärka tydligheten i
kommunikation och strukturer. Allt fler avdelningar får en tydlig struktur för bildstödet. I
pedagogernas utvärderingar kan man utläsa att de ser nyttan det gör för barnen. De tittar på
bilderna och pratar tillsammans om vad de betyder. Målet är inte helt uppnått och kvarstår till
kommande läsår.
Ett projekt för Hållbar utveckling har genomförts i under läsåret 19/20. Alla arbetslag har
genomfört projekt med barnen inom området hälsa och hållbar utveckling.
Alla arbetslag arbetar med rörelse, motorik och utevistelse för att främja barnens hälsa och
utveckling. Alla arbetslag har under året arbetat med motion och kost för en hälsosam vardag.
Produkter med socker minskar i samarbete med Mat & Måltid.
En utbildningsdag om hållbar utveckling genomfördes i nov 2019 i samarbete med
Lärarfortbildning.
Alla arbetslag har arbetat för att göra barnens miljö så giftfri som möjligt genom att byta ut
lekmaterial och produkter som används i förskolan till så giftfria alternativ som möjligt.
Genomförandet av ett Hälsoprojekt i samarbete med Mat & Måltid har inte genomförts som
planerat. Målet kvarstår till 20/21.
Barnhälsoteamet
Barnhälsoteamet består av rektorerna och specialpedagog. En gång per månad möts teamet
och går igenom vilka barn i verksamheterna som har behov av stödinsatser. Tillsammans görs
en plan för vilka insatser som ska göras för dessa barn och vilket stöd arbetslaget behöver för
att bäst kunna stödja barnets utveckling.
Samverkan med BVC och socialtjänsten
Barnhälsoteamet har kontinuerliga möten med BVC och socialtjänstens individ och
familjeomsorg för att följa upp de barn som behöver extra insatser och stöd.
Lokaler
Vi har vid alla renoveringar tillsett att vi får hörsel- och synanpassade lokaler. Förskolorna
renoveras med en färgsättning som gynnar barn med syn- eller hörselnedsättning. Mattor och
färger är kvalitetssäkrade och ljudanpassade. Möbler och material byts till ljuddämpande och
giftfria material. Lärmiljöerna har gjorts tydligare och mer strukturerade. Våra lärmiljöer ska
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vara inbjudande, spännande, utmanande och åldersanpassade både ute och inne.
Specialpedagogens arbete
Strävansmål är:
•
•
•

rätt insatser och anpassningar till rätt barn
att alla barn inom förskolan har en fungerande vardag
förebygga skolsvårigheter

I arbetat att fastställa och anpassa verksamheten träffar specialpedagogen både personal på
avdelningarna och vårdnadshavare. Under året som har gått har det även blivit mer vanligt
med SIP (samordnad individuell plan) där familjen och alla samhällskontakter träffas
tillsammans och kommer överens om gemensamma mål och förhållningssätt. I arbetet som
specialpedagog ingår att göra observationer och när det behövs skriva kartläggningar.
Kartläggningarna visar vilka anpassningar som förskolan behöver göra för att barnet ska få en
fungerande lärmiljö. Viktigt att uppmärksamma är att kartläggningar är färskvara och behöver
kontinuerligt uppdateras.
I arbetet med att alla barn ska ha en fungerande vardag fortsätter processen att förändra och
anpassa verksamheten på organisation-, grupp- och individnivå. För att underlätta för
förskolorna i det arbetet har Barnhälsoteamet utarbetat en folder ”Hjälp till grundstruktur” där
det finns förslag på hur man kan börja anpassa verksamheten i väntan på att specialpedagog
ska komma. Vi fortsätter med bildstödsprogrammet Inprint3 som visar sig vara ett stöd för
många barn på förskolorna. (Antal barn i behov av stöd har minskat lite sen förra läsåret) Vi
fortsätter även arbetet med tecken som stöd för att stärka och ge fler kommunikationsvägar
både till barn med talsvårigheter och barn som är två-språkiga.
När det gäller arbetet att fortsätta förebygga skolsvårigheter samarbetar vi med lekoteket,
biblioteket, barnavårdscentralen och centrala elevhälsan. Vi samarbetar även med
habiliteringen för barn som är inskrivna där. Samarbetet med regionen Sörmland har utökats
med en nätverksträff för specialpedagoger där vi diskuterade förskole- och skolfrågor. I och
med att arbetet ska vila på vetenskaplig grund ser specialpedagogen till att läsa forskning och
gå kurser. Under vårterminen deltog hon i SPSM´s kurs om hörselnedsättningar, då vi ser ett
ökat behov av kunskapen.

5.2.3.1 Analys av barns hälsa

Rektorernas analys
Lär och lekmiljöer har blivit mer strukturerade. Pedagogerna använder i stor utsträckning
teckenstöd och bildstöd för att tydliggöra rutiner och för kommunikation med barnen.
Genom ett tydligt reflektionsunderlag för planering av grundverksamheten har alla förskolor
en väl fungerande verksamhet med rutiner för inskolning, dagens schema och upplägg,
värdegrundsarbete, förhållningssätt, bemötande och lek och lärandemiljöer.
Viktiga åtgärder för att stödja barn som har särskilda behov är bl a
•
•

Dagarna har en tydlig struktur som ger förutsägbarhet och trygghet för barnen
Vi använder förberedande pedagogik med bildstöd som stödjer barn med extra behov
av struktur
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•
•

Vi delar barngruppen i mindre grupper under dagen
Professionsutvecklarna och specialpedagogen stödjer arbetslagen i att utveckla
anpassad verksamhet och miljöer

Tidiga insatser för barn i behov av stöd är av stor vikt för att förebygga skolsvårigheter och
hjälpa barn att lyckas. Specialpedagogen kartlägger barnets hela situation på förskolan och
kan sedan med hjälp av kartläggningen stödja pedagogerna att anpassa verksamheten så att
den bättre stödjer barnet.
Barnhälsoteamets regelbundna genomgångar av barns behov av insatser och resultat av
pågående insatser har också gett positiva effekter. Barnhälsoteamet säkerställer att insatser
sätts in och följs upp.
Vårdnadshavarenkät maj 2020
I enkäten är majoriteten av vårdnadshavarna positiva och anser att barnen får det stöd de
behöver. I kommentarerna kan utläsas att de är nöjda, men också att de önskar att
barngrupperna var mindre.
Viktiga aktiviteter och processer läsåret 20/21 för fortsatt utveckling
•

Förebyggande arbete för barn i behov av särskilt stöd genom att ge rätt insatser och
anpassningar till rätt barn och därmed förebygga skolsvårigheter
Alla arbetslag arbetar med rörelse, motorik och utevistelse för att främja barnens hälsa
och utveckling.

•

5.3

Grundskolan

Elevfördelning mellan kommunens egna skolor och andra kommuners skolor/friskolor.
Tabellen visar antal barn/elever per årskurs.
Åk 0

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk9

Totalt

Lå 18/19

118

103

108

104

90

98

110

91

88

104

1014

Lå 19/20

108

106

100

101

95

83

97

90

88

94

962

Lå 20/21

123

109

106

101

95

90

82

84

90

100

980

Lå 18/19

4

11

11

14

19

16

16

33

37

37

198

Lå 19/20

12

7

13

9

22

19

14

35

35

38

204

Lå 20/21

10

11

7

13

18

26

21

25

35

34

200

Vingåkers
kommun

Andra
kommuner
och
friskolor
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5.3.1 Undervisning
5.3.1.1 Analys av undervisningen

Årskurs 7-9
Faktorer som ger effekt varierar beroende på person/relation/situation m.m. Med stöd i
forskning och egna insikter sker ett kollegialt lärande för att bli bättre i de mest framträdande
framgångsfaktorerna;
•
•
•
•
•
•

goda relationer (med elever, vårdnadshavare och varandra)
samarbete (med elever, vårdnadshavare och personal)
individualisering, möta varje elevs behov för lärande och resultat i skolarbetet
struktur/rutiner, i lektionsarbetet i klassrummet
delaktighet, göra eleverna mer delaktiga i skolarbetet
trygghet och arbetsro, för alla

Identifierade utvecklingsområden
•
•

lektionspraktik (organisation, planering och genomförande)
Studieteknik (hur hjälper vi eleverna till en god studieteknik)

Viktiga aktiviteter och processer läsår 20/21
•
•
•
•

Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete
Titta på undervisning i klassrummen
Minska elevfrånvaron
Studieteknik (hur vi hjälper eleverna till en god studieteknik)

Årskurs F-6
Hur undervisningen planeras och genomförs är lite olika på våra F-6-skolor. Förutsättningarna
och elevunderlaget skiljer sig åt varför skolorna har olika utmaningar. Gemensamt för alla är
att mycket fokus och arbete ligger på att försöka ta hänsyn till varje individs individuella
förutsättningar och behov. Att ha en tydlig lektionsstruktur med tydliga planeringar,
genomgångar av mål samt vad som krävs för att nå dem har varit en framgångsfaktor. Likaså
är en variation av teori, praktik, enskilt arbete och grupparbete gynnsamt för eleverna
eftersom alla lär på olika sätt.
En annan faktor som är gemensam är vikten av att skapa goda relationer med elever och
vårdnadshavare. Tid för samarbete i arbetslag framstår också som värdefullt, där pedagogerna
kan planera tillsammans, dela goda exempel, lyfta svårigheter för att tillsammans i kollegiet
finna en väg framåt.
I åk 6 har en stor andel elever varit i Sverige färre än fyra år. Dessa elever får det svårt att nå
målen då språket är en avgörande faktor.
Insatser som genomförts under året:
•
•
•
•

Kollegialt arbete med Betyg och bedömning (Skolverket)
En-till-en-undervisning i svenska och matematik för vissa elever har gett god effekt
(speciallärare)
Satsning på extra anpassningar och särskilt stöd (specialpedagog)
Satsning på extra utmaningar för att utmana elever att uppnå de högre betygen
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•

Utbildning i inkluderande undervisning (Centrala elevhälsan)

Identifierade utvecklingsområden
•
•
•
•
•

uppföljning av screeningar med snabba insatser om så behövs
säkerställa att elever med åtgärdsprogram får rätt stöd
säkerställa att analyser av elevresultat följs upp och att lämpliga åtgärder sätts in
säkerställa att elever med annat modersmål än svenska får förutsättningar att nå målen
i större utsträckning
skapa en större samsyn mellan skola och fritidshem

Viktiga aktiviteter och processer läsår 20/21
•
•

Främja motivation och delaktighet
Stärka analysarbetet så rätt insatser sätts in

5.3.2 Betygsresultat

Målbild – Nämndens mål
•
•
•

100 % av eleverna ska vara behöriga till yrkesinriktat gymnasieprogram
100 % av eleverna uppnår minst E i alla ämnen
Elever med betyget A har ökat i jämförelse med föregående år

5.3.2.1 Meritvärde och behörighet årskurs 9
Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy

Klarat alla mål

Vt-2020

180,19

60,6

44,7

Flickor

195,4

56,8

50,0

Pojkar

166,53

64,0

40,0

Ht-2019

165,43

55,0

39,6

Vt 2019

168,01

52,9

40,4

Ht 2018

157,35

49,0

38,5

Vt 2018

167,74

50,0

39,0

Ht 2017

158,11

44,5

44,2

Vt 2017

176,81

60,0

51,5

5.3.2.2 Fördelning betyg i % årskurs 9
Termin

A

B

C

D

E

F

Streck

3

Vt-20

7,6

9,4

18,3

16,9

25,8

12,6

1,2

8,2

Flickor

11,6

11,9

23,3

14,0

19,8

9,8

1,0

8,6

Pojkar

4,2

7,2

14,0

19,5

31,0

14,9

1,4

7,9

Vt-19

3,5

6,9

16,5

19,2

30,5

15,6

0,8

6,9

Vt-18

1,2

3,2

12,4

17,5

36,7

19,8

1,2

7,8

Vt-17

1,4

2,3

14,6

21,1

37,7

15,6

2,1

6,2
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Nedan ses antal A och F per ämne

5.3.2.3 Meritvärde per ämne årskurs 9
Ämne

Vt 2020

Vt 2019

Snitt i riket vt 2019

Bild

12,4

11,9

14,7

Biologi

9,6

8,9

13,5

Engelska

11,1

9,4

14,5

Fysik

8,9

8,9

13,2

Geografi

12,3

10,4

13,8

Hemkunskap

10,4

9,4

14,7

Historia

11,0

10,4

13,8

Idrott och hälsa

10,3

8,9

14,6

Kemi

9,2

8,5

13,1

Matematik

8,5

7,4

12,0

Musik

9,4

9,7

14,7

Religionskunskap

11,4

10,9

13,7

Samhällskunskap

11,0

10,6

14,0

Slöjd

12,8

11,8

14,8

Svenska

11,6

12,0

14,2

Svenska A

7,9

5,2

8,0

Teknik

9,8

8,9

13,9

5.3.2.4 Meritvärde och behörighet årskurs 6

Termin

Kön

Meritvärde

Andel behöriga till
yrk.gy, i %

Klarat alla mål, i %
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Termin

Kön

Meritvärde

Andel behöriga till
yrk.gy, i %

Klarat alla mål, i %

Vt-20

Samtliga

198,74

64

56,7

Flicka

214,24

68,6

60,8

Pojke

182,96

59,7

52,2

Samtliga

169,17

60,6

52,2

Flicka

176,23

64,5

58,1

Pojke

162,31

54,4

46,2

Ht-19

5.3.2.5 Fördelning betyg i % årskurs 6

Termin

A

B

C

D

E

F

Streck

3,0

Vt-20

5,3

9,3

18,8

20,7

34,6

8,4

2,8

0,1

Ht-19

0,6

5,3

20,3

25,8

35,1

7,1

5,8

0,1

5.3.2.6 Meritvärde per ämne årskurs 6

Ämne

Vt 2020

Ht 2019

Snitt i riket vt-19

Bild

13,4

11,6

13,8

Biologi

11,0

8,5

13,0

Engelska

9,9

7,9

14,1

Fysik

11,3

11,1

13,3

Geografi

11,3

9,3

13,1

Hemkunskap

12,7

11,6

13,8

Historia

11,6

10,5

13,0

Idrott och hälsa

13,0

10,7

13,8

Kemi

10,2

10,0

12,7

Matematik

11,0

9,9

12,5

Tyska

14,1

11,0

Franska

15,4

10,4

Spanska

12,6

9,8

Musik

11,3

11,0

14,0

Religionskunskap

11,7

10,4

13,1

Samhällskunskap

12,0

8,9

13,1

Slöjd

12,4

11,3

13,6

Svenska

11,3

10,8

13,5
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Ämne

Vt 2020

Ht 2019

Snitt i riket vt-19

Svenska A

6,3

5,5

7,7

Teknik

10,7

10,1

13,1

Somaliska

13,3

11,1

Tigre

10,0

10,0

Arabiska

16,9

14,3

Dari

15,0

15,0

Kurdiska

11,7

11,0

Ryska

12,5

12,5

5.3.2.7 Analys av betygsresultaten

Årskurs 7-9
I år ses en ökning av elevernas meritvärde. Likaså är det fler elever som är behöriga till
gymnasiet jämfört med de tre senaste åren. De höga betygen A och B är betydligt fler än
tidigare och antal F något lägre i årskurs 9. Flickor har ett högre meritvärde än pojkar och det
är flickorna som står för flest höga betyg samt färre antal F. Samarbete med Skolverket Samverkan för bästa skola - har haft betydelse för den positiva utvecklingen. Pedagogerna
har tillsammans arbetat med Skolverkets modul Betyg och bedömning vilket lett till en större
samsyn och säkerhet att sätta rätt betyg. Personalen uttrycker att den pedagogiska
diskussionen är friare och har en ljusare, mer hoppfull ton jämfört med tidigare.
När det gäller betygsspridningen inom ämnen sticker matematiken ut. Här finns flest F och få
A. Detta gäller även NO-ämnena, engelska, sv A, hemkunskap, idrott och hälsa samt musik.
Tvärtom är det i SO-ämnena där antal A är fler än antal F. Kommunens meritvärde per ämne
ligger under snittet i riket vt-19 i alla ämnen, men är på väg uppåt.
Utvecklingsområden
•
•
•

Analysera skillnaden mellan pojkar och flickor. Hur ser undervisningen ut?
Analysera undervisningen i framför allt matematik och svenska som andraspråk.
Tidiga insatser för elever som inte når målen - riskerar F

Viktiga aktiviteter och processer läsåret 20/21
•
•
•
•

Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete
Titta på undervisning i klassrummen
Minska elevfrånvaron
Studieteknik (hur vi hjälper eleverna till en god studieteknik)

Årskurs 6
Samtliga skolor i kommunen visar ett högre meritvärde i åk 6 än i åk 9. Även i åk 6 har
andelen höga betyg, A och B, ökat. Andelen som klarat alla mål är på tre av våra F-6-skolor
dock i paritet med åk 9, d v s allt för lågt. Endast drygt 50 % av eleverna i åk 6 når alla mål.
På två av våra fyra skolor presterar flickor bättre än pojkar och på två av skolorna är det
tvärtom.
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I åk 6 är det engelska och svenska som andraspråk som utmärker sig negativt.
Utvecklingsområden till nästa läsår är desamma som för årskurs 9.
Viktiga aktiviteter och processer läsåret 20/21
•
•

Delaktighet som stöd för en inkluderande lärmiljö
Anpassa undervisning som både utmanar och stöttar elever

5.3.3 Trygghet och trivsel
5.3.3.1 Analys av trygghet och trivsel

Årskurs 7-9
Region Sörmland genomför vart tredje år en enkätundersökning, ”Liv & Hälsa ung”, med
elever i skolår 7 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Syftet med undersökningen är att
beskriva ungdomarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.
Vi ser en positiv utveckling bland elever i årskurs 9 i Vingåkers kommun jämfört med
undersökningen 2017.
Eleverna känner större trivsel och trygghet både i och utanför skolan och andelen elever som
skolkar har sjunkit. Det är en större andel elever som äter bättre, sover bättre och
vardagsmotionerar mer och användning av tobak, alkohol och narkotika har minskat.
När det gäller elevers upplevda hälsa svarar fler att de mår bra, är glada och mindre stressade
samt färre som har värk i huvud eller axlar/skuldror/nacke mer än en gång i veckan.
Lika stor andel av eleverna trivs bra med livet just nu som 2017, men det är fler som ser ljust
på framtiden i årets undersökning.
På de flesta frågor ligger Vingåkers kommun lika med eller över snittet i regionen, men det
finns några frågor som sticker ut. Andelen elever som har F i något ämne har ökat. Här ligger
vi en bit under snittet i regionen. Vi ser också en liten ökning av elever som inte har någon att
vara med på rasterna eller som blivit mobbade minst en gång i veckan. Andelen elever som
äter lunch dagligen har minskat och en ökning har skett av elever som dricker läsk dagligen.
Fler elever uppger att de varit berusade eller fulla en eller fler gånger de senaste 12
månaderna.
Även för årskurs 7 ser vi en positiv utveckling inom flera områden. Fler elever anger att de
trivs bra i skolan, ofta har någon att vara med på rasterna och att de har studiero på
lektionerna. Fler äter skollunch, tränar 3 ggr/vecka och sover bättre. Färre är stillasittande mer
än 4 timmar efter en skoldag.
Fler elever uppger att de mår bra och är glada i stort sett varje dag och färre upplever sig
stressade.
Inom området ”Hem, fritid och relationer” ser vi en positiv utveckling på alla frågor.
En negativ utveckling ses på frågor om i vilken utsträckning eleverna äter frukost, dricker läsk
dagligen och äter frukt och grönt dagligen. Färre elever vardagsmotionerar och fler har
huvudvärk och värk i axlar/skuldror/nacke.
Det är också fler elever som uppger att de röker, snusar och dricker alkohol i årets enkät
jämfört med 2017.
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Viktiga aktiviteter och processer läsåret 20/21
•
•
•

Fortsatt arbete med trygghet och trivsel samt arbetsro
Arbete med kost- och motionsvanor
Arbete med ANDT

Årskurs F-6
Alla skolor arbetar aktivt med trygghet och trivsel. Nedan följer en rad aktiviteter som
genomförts på de olika skolorna.
•
•
•
•
•
•
•

Ett arbete genomfördes med både skola och fritidshem för att säkerställa gemensamma
rutiner och arbetssätt för bättre trygghet och trivsel.
Personal och elever har tillsammans utformat och implementerat trivselregler (gäller
vissa skolor)
Lärare stöttar och hjälper varandra för att skapa trygghet för eleverna
Tvärgrupper av elever från olika årskurser genomför olika aktiviteter för att lära känna
både äldre och yngre elever
Tydligare vuxennärvaro på raster
Rastaktiviteter
Tidig kontakt med vårdnadshavare har hjälp till att skapa en större trygghet kring
eleverna

Utvecklingsområden
•
•

Arbeta aktivt och mer förebyggande med trygghet och trivsel på skolorna och
fritidshemmen
Skapa delaktighet och samsyn i trygghetsarbetet mellan elever, vårdnadshavare och
personal

Viktiga aktiviteter och processer läsår 20/21
•
•
•
5.4

Revidera ordningsregler och fokusera på samsyn kopplat till studiero
Tydlig lektionsstruktur
Arbete med Barnkonventionen
Fritidshemmet

Under året har cirka 350 barn varit inskrivna på fritidshemmen i Vingåkers kommun.
Fritidshemmen använder skolans lokaler på eftermiddagarna och inte optimala för den
verksamhets som ska bedrivas. Det är trångt och blir ibland stökigt och högljutt.
Vi har haft stora problem med sjukfrånvaro bland personal på vissa fritidshem, vilket lett till
att ordinarie personal fått större arbetsbörda. Det är ont om vikarier som fungerar
tillfredsställande. Det har också varit svårt att rekrytera behörig personal på lediga tjänster.
I juni 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att slå ihop Baggetorps fritidshem med
Marmorbyns fritidshem. Personalen som har jobbat i Baggetorp flyttar över till Marmorbyn.
De fyra återstående fritidshem ligger alla i direkt anslutning till skolan, vilket är en
förutsättning för god kvalitet på utbildningen i fritidshemmen.
"Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och
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elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap."
(Skollagen 2010:800)

5.4.1.1 Analys av undervisningen i fritidshemmet

Nedan följer exempel på hur undervisningen genomförts på fritidshemmen. Alla fritidshem
har inte gjort allting:
•
•
•
•

•
•
•

Fritidshemmet ger eleverna utrymme för att diskutera tankar och idéer och är lyhörda
för elevernas önskemål.
Fritidshemmet har ett varierat utbud av aktiviteter och dessa är frivilliga att delta vid.
Eleverna övar ledarskap i olika aktiviteter där de också övar språkliga färdigheter och
kommunikation.
Fritidshemmet genomför regelbundet naturutflykter som övar olika färdigheter och
kunskaper i exempelvis biologi och friluftsliv. De utnyttjar idrottshall och badhus
flitigt för att tillgodose elevernas rörelsebehov och motoriska förmåga samt övar
simning.
Det estetiska tillgodoses genom olika former av bild och skapande
Språklig träning erbjuds i en mängd aktiviteter och personalen är lyhört för
elevgruppens synpunkter och tankar
Ett arbete pågår på alla fritidshem med att få till ett bättre samarbete mellan skola och
fritidshem där den röda tråden mellan skolverksamheten och fritidsverksamheten blir
tydligare för både elever och personal

Fritidshemmet har också uppmärksammat ett stort behov av avkoppling och har märkt ett
behov av att planera in lugnare stunder eller lugna delar av fritidshemmet vilket de planerar
att utöka nästa år.
Några av våra fritidshem har haft problem med stor sjukfrånvaro under läsåret och/eller
svårighet att rekrytera behörig personal. Det har också varit svårt att hitta forum för planering,
dokumentation och utvärdering av fritidsverksamheten.
Utvecklingsområden (en sammanfattning från våra fyra fritidshem)
•
•
•
•

Förbättra samarbetet med skolan
Ett mer varierat utbud av aktiviteter
Elevmedverkan/elevinflytande
Fler lugna aktiviteter

Viktiga aktiviteter och processer läsår 20/21
•
•

Säkerställa att våra aktiviteter är förankrade i läroplanen
Arbeta med elevmedverkan/elevinflytande
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5.4.2 Trygghet och trivsel
5.4.2.1 Analys av trygghet och trivsel i fritidshemmet

Nedan följer exempel på hur fritidshemmen arbetat med trygghet och trivsel i fritidshemmet.
Alla fritidshem har inte gjort allting.
•
•
•
•
•
•

Fritidshemmet genomsyras av olika värdegrundstankar och praktiserar dem genom
dialog, samarbets- och dramaövningar och personalen föregår med gott exempel.
Fritidshemmets personal leder dagligen rastaktiviteter med färre konflikter och större
förståelse för olikheter som resultat.
Fritidshemmets personal har arbetat mycket med trygghet och trivsel och märker nu en
ökad förståelse för olikheter hos eleverna. Eleverna får vara med och påverka innehåll
och aktiviteter är frivilliga och valbara.
Vid exempelvis drama har personalen upptäckt att de barn som annars inte tar så
mycket plats fått en arena att lysa upp på.
Fokuserat på arbetet med att implementera rutiner för att anmäla hot och våld samt
kränkande behandling genom kommunens e-tjänster. Detta har fungerat bättre och
bättre
Fortsatt implementering av rutiner och struktur

Utvecklingsområden
•
•

Fortsatt arbete med trygghet och trivsel. En samsyn bland all personal.
Elevmedverkan/elevinflytande

Viktiga aktiviteter och processer läsår 20/21
•
•
5.5

Arbeta aktivt med värdegrundsuppdraget - hur skapar vi samsyn bland personal?
Arbeta aktivt med elevmedverkan/elevinflytande - hur skapar vi en samsyn
elever/personal?
Elevhälsa

5.5.1 Analys av elevhälsa

Centrala elevhälsan
BARN OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR
•
•
•

Minska antalet elever i problematisk skolfrånvaro till 0.
Minska antalet ogiltiga frånvarotimmar till 0.
Öka måluppfyllelsen för samtliga elever.

Andelen elever med ogiltig frånvaro och problematisk skolfrånvaro är fortsatt hög i Vingåkers
kommun, främst på högstadiet. Andelen elever som är frånvarande från skolan var lägre under
ht-19 jämfört med tidigare år men ökade markant under vt-20 på grund av Covid-19. I
frånvarostatistiken (bilaga 4) återfinns detaljerad information. I siffrorna misstänks det finnas
ett högt mörkertal gällande ogiltig frånvaro då den blir giltig när vårdnadshavare sjukanmäler
elever som inte är sjuka.
Aktiviteter 19/20
•

Revidera handlingsplanen "Tidig Intervention".
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•
•
•
•
•
•
•

Förankring av "Tidig Intervention" på skolorna.
Konsultation/fortbildning gällande extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram.
Konsultation/fortbildning gällande funktionsnedsättningar.
Aktiv medverkan på skolornas elevvård.
Månatlig uppföljning av giltig och ogiltig skolfrånvaro.
Revidera screeningplan gällande läsning/skrivning och matematik.
Stödja skolorna vid genomförandet kommungemensam screening gällande
läsning/skrivning och matematik.

Resultat
Handlingsplanen, "Tidig Intervention", är ett redskap för att motverka, upptäcka och arbeta
med skolfrånvaro. Handlingsplanen reviderades under ht-19 och vissa förändringar
genomfördes, främst gällande inrapportering av skolfrånvaro och för att tydliggöra
pedagogernas ansvar att ta kontakt med elevernas vårdnadshavare. Förankring av planen har
skett inom den samlade Elevhälsan och inom verksamhetsledningen. I och med Covid-19
frångicks planen och lokala bestämmelser upprättades för hur frånvaron skulle behandlas.
Handlingsplanen "Tidig Intervention" upplevs vara ett dokument som finns i kommunen men
som inte följs av skolorna. Ny förankring av handlingsplanen inför kommande läsår behövs.
Konsultation gällande extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram genomförs av
specialpedagoger kontinuerligt. Detta sker oftast på individnivå när en elev varit ett ärende
hos den Centrala Elevhälsan.
Konsultation/fortbildning gällande funktionsnedsättningar sker både på individnivå och
gruppnivå. På gruppnivå så har det under året genomförts utbildning på IFO. Fortsatta
utbildningsinsatser är inplanerade under ht-20.
Skolsköterskor och skolkuratorer deltar regelbundet på skolornas elevvård. Under läsåret
19/20 har den Centrala Elevhälsan haft en mer aktiv roll på främst Sävstaskolan, Marmorbyns
skola och Slottsskolan 7-9. Målsättningen med att den Centrala Elevhälsans språk- och
talpedagog, specialpedagog och skolpsykologer mer aktivt medverkar vid skolornas elevvård
är att i ett tidigt stadie kunna ge råd/stöd hur man kan arbeta hälsofrämjande och
förebyggande så att elevernas skolsvårigheter begränsas. Anledningen till att just dessa tre
skolor specifikt hade denna insats är att många inkomna ärenden kommer från dessa skolor
samt att Slottsskolan F-6 hade den under läsåret 18/19.
Både skolsköterskor och skolkuratorer upplevde uppgiften att kontrollera, informera och följa
upp elevernas skolfrånvaro som väldigt tidskrävande och bitvis inte förenligt med sin
profession. Under vt-20 förändrades denna rutin och uppgiften genomförs numera av
enhetschef för Elevhälsan i samverkan med skolornas rektorer.
Både skolsköterskorna och kuratorerna anser att det funnits svårigheter att använda den
reviderade planen för att förebygga och motverka skolfrånvaron. En starkt bidragande orsak
är Covid-19 men också att den nya planen inte är tillräckligt implementerad på skolorna. Båda
yrkesgrupperna uttrycker att det är av stor vikt att samverkan sker, ibland i högre
utsträckning, med både den Centrala Elevhälsan och med IFO.
Skolpsykologernas roll i att minska skolfrånvaron har varit i form av samtal med elevoch/eller vårdnadshavare. Det handlar främst om att utreda var svårigheterna ligger och ge
elever och vårdnadshavare verktyg till ett mer fungerande vardagsliv och skolgång. Elever
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med problematisk skolfrånvaro har prioriterats i det kösystem som finns för utredning och
ibland har utredningarna varit av bredare slag för att kunna stödja i den pedagogiska
situationen.
Screeningplanen gällande läsning/skrivning och matematik reviderades under augusti-19 i och
med förändrade bestämmelser från Skolverket gällande vilken screening som ska användas i
förskoleklass och för att kunna följa upp läsa-, skriva- räknegarantin i åk 1. Upplevelsen från
personal inom den Centrala Elevhälsan är att screening främst är underlag för åtgärder på
individnivå, inte gruppnivå. Mer riktat stöd har genomförts till pedagoger i förskoleklass då
det screeningmaterial som används i denna årskurs var nytt för läsåret.
I Vingåker, precis som i andra kommuner, finns elever som har språkliga svårigheter som
påverkar dess skolgång och dess måluppfyllelse. Den Centrala Elevhälsans språk- och
talpedagog har under läsåret regelbundet träffat 14 elever. Till skillnad från övrig personal på
den Centrala Elevhälsan så arbetar språk- och talpedagogen direkt med elever. Arbetet med
elever som har språkliga svårigheter är ett långsiktigt arbete och samverkan med pedagoger i
de lägre årskurserna genomförs för att tidigt uppmärksamma och identifiera dessa elever.
Samverkan har främst skett med pedagoger i förskoleklass och årskurs 1. Språk- och
talpedagogen arbetar med många elever som har svenska som andraspråk, ungefär 50%.
Övriga insatser och dess resultat
Sävstaskolans personal i åk F-3 har genomgått en omfattande utbildning anordnad av
Skolverket och ledd av en av den Centrala Elevhälsans specialpedagoger. I Utbildningen
"Specialpedagogik för lärande" läggs fokus på ledning och stimulans och differentierad
undervisning något som ska leda till att alla elever får möjlighet att lära utifrån sina behov och
förutsättningar. Enligt upplägg så är det nästintill utbildning varje vecka med inslag av
litteratur, filmer, kollegiala samtal och till viss del föreläsningar. Specialpedagogen har fått
statsbidrag, 20% av tjänst, för att genomföra insatsen. Utbildningen har nyligen utvärderats av
deltagarna men dess resultat är inte sammanställt ännu. Upplevelsen är att utbildningen var
uppskattad och att de kollegiala samtalen direkt eller i framtiden kommer att gynna elevernas
inlärning och skolsituation.
Den Centrala Elevhälsans språk- och talpedagog har tillsammans med en av
specialpedagogerna genomfört en utbildning för personal om bildstödsprogrammet "In-Print".
Resultatet av utbildningen visade sig direkt då många av skolornas pedagoger i allt högre
utsträckning börjat använda sig av bilder i den pedagogiska miljön.
ANDT- ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING, TOBAK
•

Tobaksfri skoltid för samtliga elever i Vingåkers kommun.

Liv & Hälsa ung 2020
Att få svar på frågor som berör ANDT är inte helt enkelt. För att få siffror på hur det ser ut i
Vingåkers kommun och i länet görs regelbundet en enkätundersökning av Region Sörmland,
Liv & Hälsa ung. De två senaste undersökningarna är gjorda år 2017 och år 2020 av elever i
åk 7 och 9
Sammanfattning:
•
•

Vingåker har en högre andel pojkar som röker dagligen eller ibland jämfört med länet.
Användandet av e-cigarett eller vattenpipa är näst intill obefintligt i Vingåkers
kommun.
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•
•
•

Andelen elever som druckit alkohol de senaste månaderna är betydligt lägre i
Vingåker jämfört med länet.
Andelen elever som känner någon som säljer narkotika är lägre i Vingåker än i länet,
framförallt bland flickor.
Narkotikaanvändning förekommer, främst bland flickor.

Aktiviteter 19/20
•
•
•
•

Implementera länsövergripande handlingsplan för att förebygga och åtgärda
användandet av ANDT.
Revidera tidigare handlingsplan kring ANDT.
Implementera kommunens policy på skolorna.
Upprätta en enkät för att uppmärksamma och upptäcka användandet av ANDT.

Resultat
Arbetet med ANDT har under året varit bristfälligt. Det är ett prioriterat mål som av olika
anledningar inte blivit prioriterat. Av de fyra aktiviteter som var uppsatta för läsåret 19/20 har
endast implementering av den länsövergripande planen genomförts, då inom den samlade
Elevhälsan.
Inom den medicinska delen av Elevhälsan är frågor rörande ANDT aktuella på så kallade
hälsobesök i åk 1, 4 och 8. I de lägre åldrarna handlar det inte om elevens användande av
tobak utan mer om passiv rökning. På högstadiet är det en fråga som ställs vid samtalen, om
man röker och i vilken omfattning. De elever som svarar att de röker erbjuds stöd att sluta.
Alla skolor i Vingåkers kommun är så kallade rökfria zoner. Det innebär att vare sig elever
eller personal får röka inom skolområdet. Personal som röker uppmanas att göra detta på
raster och att därefter hålla god hygien.
LEVNADSVANOR - matvanor och livsmedel, tillgång till hälsosam mat och god miljö i
skolan
Sammanfattning
•
•
•
•

Frukostätandet är ungefär detsamma som i övriga länet. Siffrorna visar att
frukostätande för pojkar minskar med stigande ålder.
Lunchätandet är ungefär detsamma som i övriga länet.
Konsumtionen av läsk/sötad dryck och energidryck ökar med stigande ålder.
Intag av frukt och grönt är lågt i förhållande till länet.

Aktiviteter 19/20
•
•
•

Information om kostvanor och kostens påverkan på hälsan.
Hälsosamtal med skolsköterska i åk 1, 4 och 7.
Upprätta en enkät kring bl.a kostvanor.

Resultat
I årshjulet för den medicinska delen av Elevhälsan genomförs olika insatser i olika årskurser.
Under läsåret 19/20 har hälsobesök genomförts med elever i åk 1, 4 och 8. Dessa samtal är
individuella och i den lägsta årskursen tillsammans med vårdnadshavare. På dessa samtal
ställs frågor kring levnadsvanor och då specifikt kring kost och motion. Andelen elever som
genomför hälsobesöken är hög. I de fall det framkommer svårigheter med kosthållning eller
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avvikande vikt/längd följs detta upp. Vid stora avvikelser remitteras elever till Region
Sörmland för fortsatt utredning.
I åk 4 undervisar skolsköterskorna eleverna kring kost, sömn och fysisk aktivitet. I åk 8
informeras eleverna om hygien och pubertetsutveckling och det ges föreläsningar om fysisk
aktivitet och inlärning.
Under hösten-19 genomfördes en uppföljning av aktiviteterna kring bl.a. matvanor och beslut
fattas då om att inte upprätta en enkät kring kostvanor. Skolsköterskorna ansåg att de redan
hade god kännedom om elevernas kostvanor och deras hälsotillstånd.
Under läsåret 19/20 har det både inom den samlade Elevhälsan, på skolornas elevvård och i
rektorsgruppen diskuterats mycket om så kallad individanpassad kost för elever med selektivt
ätande. Nya riktlinjer håller på att arbetas fram inom kostenheten för att få en likvärdighet och
tydlighet i vad som gäller i Vingåkers kommun.
PSYKISK HÄLSA
•
•
•

Ökad tillgänglighet av kurator och skolsköterska
Utökat tvärprofessionellt samarbete inom och mellan olika verksamheter
Förbättrad sömnhygien

Aktiviteter 19/20
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydliggöra/synliggöra verksamheten
Centrala Elevhälsans personal deltar mer aktivt i skolornas hälsofrämjande och
förebyggande arbete
Öka kunskapen om sex- och samlevnad/sexuell hälsa
Öka kunskapen om sömn, kost och motion
Öka kunskapen om stress och stresshantering
Konsultationsmöten med Socialtjänsten
Psykosociala samtal med skolkurator
Hälsobesök med skolsköterska
YAM, youth awareness of mental health

Sammanfattning
•
•
•
•
•

Vingåkerselever i åk 7 och 9 upplever i högre utsträckning än elever i länet att de mår
bra eller mycket bra.
Pojkar upplever att de mår bra/mycket bra i högre utsträckning än flickor.
Vingåkerselever i åk 7 och 9 känner mindre stress än elever i länet.
Flickor upplever mer stress än pojkar.
Elever i åk 7 känner i lägre grad sig lugna och avslappnade, både i jämförelse med
länet och med elever i åk 9.

Resultat
Samtlig personal inom den samlade Elevhälsan har initialt ht-19 varit runt på skolorna.
Skolsköterskor och skolkuratorer har besökt kommunens klasser och presenterat sig och sin
verksamhet och därmed förtydligat hur och vilket stöd som erbjuds. Närvaron/frånvaron av
skolsköterskor och skolkuratorer är tydligt markerat vid respektive mottagning.
Kontaktinformation finns på skolorna och på kommunens hemsida. På de centralt belägna
skolorna upplever skolsköterskorna och skolkuratorerna att de har bra tillgänglighet och lätt
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kan ta emot både planerade och spontana besök. Skolsköterskor och skolkuratorer upplever att
de är mindre lättillgängliga på ytterskolorna då den arbetsplatsförlagda tiden på dessa skolor
är låg.
Den Centrala Elevhälsans personal har deltagit i lokalt elevhälsoarbete på Sävstaskolan,
Marmorbyns skola och Slottsskolan 7-9 med regelbundenhet, se prioriterat mål "Barn och
ungas uppväxtvillkor".
Kurator vid Ungdomsmottagningen har under läsåret varit långtidssjukskriven och detta har
medfört att inte alla elever i åk 6 fått information om verksamheten. Covid-19 har medfört att
det studiebesök som eleverna i åk 6 gör vid Ungdomsmottagningen inte blivit av.
Enligt skolkuratorernas årshjul genomförs föreläsningar för elever i åk 8 gällande stress och
stresshantering. Eleverna fick ta del av information genom film och föreläsningar och
delgavs/delgav varandra konkreta tips för att reducera stress. Insatsen var uppskattad och
gynnsam och planeras att genomföras återigen. Enligt undersökningen Liv & Hälsa ung,
upplever Vingåkers ungdomar mindre stress än ungdomar i övriga delar av länet.
Alla skolor i Vingåkers kommun har regelbundna konsultationsmöten med Socialtjänsten. På
Sävstaskolan, Marmorbyns skola och på Slottsskolan F-6 sker samverkan med hela
elevhälsoteamen. På Högsjö skola och Slottsskolan 7-9 genomförs dessa möten mellan
skolsköterska, skolkurator och Socialtjänst. På dessa möten ges möjlighet att diskutera
enskilda elever anonymt och i vissa fall leder dessa samtal till att skolorna gör en
orosanmälan. Under vt-20 har vissa möten ställts in på grund av Covid-19.
Psykosociala samtal mellan elev och skolkurator genomförs i åk 3 och 7. Dessa samtal
genomförs på vårterminen och på grund av sjukskriven personal och Covid-19 har dessa inte
kunnat genomföras enligt plan. På Sävstaskolan, Marmorbyns skola och Högsjö skola har
dessa genomfört och i stort sett har alla årskurs 3 elever tackat ja till ett samtal.
Hälsobesök mellan elev och skolsköterska har genomförts i åk 1, 4 och 8 med samtliga elever.
Upplevelsen är att dessa ger stora hälsoeffekter som leder till bättre mående och lärande.
Samtalen leder till att skolsköterskorna bygger upp en god relation till eleverna som kan vara
gynnsamt för elevernas mående, även om ohälsa inte framkommer på samtalen. En del i
hälsobesöken är att erbjuda/genomföra vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vaccinationstäckningen för elever i Vingåkers kommun är mycket god.
YAM, youth awareness och mental health ska enligt skolkuratorernas årshjul genomföras
under åk 8. YAM ska öka elevernas kunskap om psykisk hälsa samt ge eleverna verktyg att
upptäcka och uppmärksamma tecken på suicidala tankar. YAM främjar utvecklingen av
problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna
och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om psykiskt
hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Insatsen har ej
kunnat genomföras under vt-20 på grund av sjukskriven skolkurator och Covid-19. Inför
kommande läsår finns som prioriterat område att fortsätta med liknande utbildning/ar för att
främja en god psykisk hälsa.
ÖVRIGA INSATSER KOPPLADE TILL OVANSTÅENDE PRIORITERADE MÅL
OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN
TILLÄGGSBELOPP
För barn inom förskola/fristående förskola, elever inom grund- och gymnasieskola/fristående
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grund- och gymnasieskola kan man söka tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp för barn/elever avser
ersättning för sådana extraordinära stödinsatser som inte kan anses rymmas inom ramen för
grundbeloppet och som avser personlig assistans, anpassning av lokaler och/eller andra
extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen.
Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning. Denna prövning kan ske kontinuerligt
under läsåret men av organisatoriska skäl uppmanas alla sökande att helst göra det senast den
15 mars. Beslut gäller läsårsvis och ekonomisk ersättning betalas ut månadsvis.
(Beviljade medel kan förändras i och med in- och utflyttningar)
Sammanfattning
Till Vingåkers kommun inkommer många ansökningar om tilläggsbelopp. Inför läsåret 18/19
ökade antalet ansökningar kraftigt och har därefter legat på runt 100 st. Huvuddelen av
tilläggsbeloppen används till att göra personalförstärkningar på enheterna, barnelevassistenter. Det är få barn/elever i kommunen som har ett så omfattande stödbehov att det
behövs heltidsassistenter så ofta har en barn- elevassistent flera elever som de stödjer.
Av höstterminens 106 ansökningar var könsfördelningen 19% flickor och 81% pojkar och av
vårterminens 103 ansökningar var könsfördelningen 17% flickor och 83% pojkar. Det är en
övervägande del pojkar och i ansökningarna beskrivs dessa elever oftast ha svårt med regler,
koncentration, uthållighet och/eller ett alltför normbrytande och utåtagerande beteende. Att
andelen tilläggsbeloppsansökningar är så högt för pojkar jämfört med flickor väcker en del
tankar och funderingar om skolorna kan differentiera utbildningen ytterligare, så att den
passar både pojkar och flickor bättre än vad den gör idag.
GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLA
I Vingåkers kommun finns ingen specifik grund- eller gymnasiesärskola. De elever som, efter
konstaterad behörighet, väljer att läsa enligt grund- eller gymnasiesärskolans läroplan har då
möjlighet att antingen gå i särskola i annan kommun eller läsa integrerat på vanlig grundskola.
För närvarande är det 16 elever inskrivna på grundsärskolan och 15 inskrivna på
gymnasiesärskolan i Katrineholm. För närvarande finns det två elever som läser integrerat på
grundskola i Vingåker. Antalet varierar över tid och under vt-20 har det tillkommit flera
nyinflyttade elever som kommer att börja på grundsärskolan ht-20.
Analys av prioriterade mål och utvecklingsområden
Skolfrånvaron har av olika anledningar varit hög/mycket hög för många elever i Vingåkers
kommun. Den tyngsta anledningen är troligtvis den oro som både elever och vårdnadshavare
känner inför Covid-19. Trots detta så ser den Centrala Elevhälsan i statistik att frånvaron är
hög och att utarbetade handlingsplaner inte följs. Inför kommande läsår är det av stor vikt att
all personal på skolorna får en ordentlig genomgång av handlingsplanen och dess bilagor. Att
tidigt identifiera och därefter utreda vilka bakomliggande orsaker som finns till frånvaron är
av stor vikt för framtida studier och yrkesliv. Den Centrala Elevhälsan har under läsåret
reviderat handlingsplanen och intensifierat det stöd som kan erhållas kring elever i
problematisk skolfrånvaro.
Utvärderingar av den Samlade Elevhälsans olika professioner visar att många insatser
genomförs för elever som har problematisk skolfrånvaro men trots detta har en del elever
fortsatta svårigheter att komma till skolan. Ett utökat samarbete mellan Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen skulle kunna vara till fördel då vi vet att de
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flesta av eleverna med problematisk skolfrånvaro även upplevs ha svårigheter i sin hemmiljö.
Efterfrågan om utbildningsinsatser, handledning/konsultation och observationer har ökat hos
den Centrala Elevhälsan under läsåret. Detta är en trend som vi hoppas kommer att fortsätta
då forskning och beprövad erfarenhet säger att tidiga, främjande och förebyggande insatser
ger bäst resultat på lång sikt.
Den Centrala Elevhälsan har vid ett fåtal tillfällen under läsåret blivit ombedda att hålla i
fortbildning gällande exempelvis extra anpassningar, särskilt stöd, funktionsnedsättningar.
Den Centrala Elevhälsan har för avsikt att prioritera dessa mål under nästkommande läsår då
vi är säkra på att fortbildning på gruppnivå ger bättre möjlighet till kollegiala samtal och
kollegialt lärande.
En omfattande fortbildningsinsats gällande differentierat lärande har genomförts under läsåret
på Sävstaskolan F-3. Fortbildningsinsatsens upplägg och innehåll är framtaget av Skolverket
och statsbidrag har erhållits för att genomföra insatsen. Fortbildningen kommer under
nästkommande läsår att genomföras på Marmorbyns skola.
Arbetet med frågor som handlar om ANDT har blivit nedprioriterat under läsåret. Ny
undersökning, Liv & Hälsa ung, visar att tobaksanvändandet är högt bland ungdomar i
Vingåkers kommun i förhållande till länet. Arbetet med att förebygga att elever exempelvis
börjar röka eller initierar användande av alkohol/narkotika bör prioriteras under
nästkommande läsår.
Insatserna för att förbättra elevernas psykiska hälsa har varit många under föregående läsår.
Som exempel kan nämnas sömn, kost, motion, stress, stresshantering, YAM, psykosociala
samtal och hälsobesök. Att arbeta främjande och förebyggande med psykisk hälsa är ett
ständigt pågående arbete och ett långsiktigt mål för samtlig personal inom den Samlade
Elevhälsan. De flesta av årets aktiviteter kommer att finnas kvar även nästkommande läsår då
utvärderingar och enkäter visar att de ger resultat.
Årskurs 7-9
Skolsköterska och kurator har utvärderat och rapporterat till skolledningen. Utifrån deras
granskning konstaterar vi att;
•
•
•
•
•
•

•

Skolsköterska och kurator har jobbat utifrån målet att bli mer synliga på skolan.
Elevhälsan jobbar förebyggande genom att vara ute i klass och föreläsa kring
hälsorelaterade frågor.
Elevhälsans arbete är viktigt för alla som vänder sig till kurator eller skolsköterska. Än
så länge uppfattas Elevhälsan som mer åtgärdande än förebyggande.
Elevhälsoteamets, EHT, arbete har utvecklats.
En del av elevhälsans arbete är att arbeta förebyggande för att minska elevers
skolfrånvaro, både giltig och ogiltig. När det handlar om problematisk skolfrånvaro
samarbetar vi med socialtjänsten och centrala elevhälsan.
Dexter är fortfarande ett problematiskt verktyg att använda sig av för att se statistik
gällande frånvaron. Dels p.g.a. att närvaron inte alltid fylls i av undervisande lärare
men också p.g.a. svårigheter för programvaran där vårdnadshavare ej har fått
instruktioner om hur de ska använda den. Det är även svårt att skilja på beviljad
frånvaro och sjukfrånvaro i verktyget.
Covid 19 har påverkat planerat arbete som fått skjutas på framtiden, ex. kursen kring
psykisk hälsa, YAM.
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Årskurs F-6
På alla skolor är ambitionen att arbeta mot målet att all undervisning planeras och genomförs
utifrån ett inkluderande syn- och förhållningssätt. Alla elever ska känna och uppleva att de har
samma möjlighet till delaktighet i sin lärmiljö. Alla som arbetar på skolan och fritidshemmet
har ett ansvar för att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och inkluderande. Alla arbetar
tillsammans för att utveckla lärmiljön för att göra den tillgänglig för alla, både fysiskt,
psykiskt, pedagogiskt och socialt.
Alla skolor har regelbundna möten där skolornas elevhälsoteam träffas och följer upp
elevärenden. Vikten läggs allt mer på ett förebyggande, hälsofrämjande arbete än ett
åtgärdande, då problem redan uppstått.
Utvecklingsområden
•
•
5.6

Lyfta problem på gruppnivå mer än på individnivå
Extra anpassningar och en mer inkluderande undervisning
Kulturskolan

Översikt över verksamhetens utveckling
Kulturskolan i Vingåker är en modern och aktiv kulturskola som växer, och den växer snabbt!
På bara tre år har vi vuxit från 130 barn till drygt 250. Dessutom har vi gjort regelbundna
satsningar på förskolan med deras 450 barn och når därmed ca 75% av barn/ungdomar i
Vingåkers kommun. En siffra som ligger bland topparna i hela Sverige. Det är vi stolta över
men ser det också som ett stort ansvar. Kulturskolan erbjuder elever från årskurs F-gymnasiet
undervisning i sång, dans, drama och en bred spännvidd av instrument. Med särskilda externa
bidrag från Kulturrådet har vi också startat upp kurser i film/animation samt på
integrationsöverskridande instrument som oud, bouzoki och rytminstrument från sydöstra
Europa. Vi har också med externa medel utökat och intensifierat körutbudet med flera olika
typer av körer. Målet är att erbjuda körsång från förskolan till gymnasiet i ”Vingåkers
körakademi” ett projekt inom kulturskolan samt startat orkesterverksamhet/ensemble.
Kulturskolan arbetar aktivt för att förmedla och utveckla den egna verksamheten, för att passa
alla elevers behov, önskemål och förutsättningar. Genom integrationsprojektet ”Min Väg”,
som bedrivs av kulturskolan, skapar kulturskolan bättre förutsättning för kommunikation med
vårdnadshavare. Kulturskolan anordnar också offentliga evenemang både i egen regi och i
samarbete med andra kommuner, organisationer och aktörer. Dessa samarbeten ger ett stort
mervärde för både elever liksom för kommunens vuxna innevånare. Kulturskolan utgör
därmed en betydande kulturbärare/utövare för hela kommunen och alla dess innevånare.
Kulturskolan har idag 4,8 lärartjänster, 0,20 administratör och en kulturskolechef på 1,0
finansierat av kommunen samt 2,75 tjänster finansierat med externa statliga medel fördelat på
totalt 12 lärare. Detta är en fördubbling på tre år vilket har möjliggjorts på grund av extra
statliga medel. Lärarlaget har lärarträffar med kulturskolechefen varje vecka 1 timme. Flera
av lärarna går på olika kompetenshöjande kurser inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt
och kulturskolan har också flera lärare med lärarlegitimation. Kulturskolan har också bedrivit
egen utbildning med extern kompetens på skolans K-dagar. Vi har medarbetarkonferens på
lämplig extern ort vid varje terminsstart. Kulturskolechefen deltar i ledningsgruppen inom
BoU och kulturskolan tillhör BoU. Vi förväntar oss en fortsatt ökad tillströmning av elever
framgent.
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Vt 2020 flyttade vi in i nya ändamålsenliga lokaler. Efter den första terminen är vi än mer
övertygade om väsentligheten och den positiva betydelsen att Vingåkers Kommun fått ett nytt
kulturnav genom den nya kulturskolan. Till glädje för lärare och elever samt för hela
Vingåkersbygden.
Händelser under läsåret 19/20
Utöver ordinarie undervisning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevantalet har fortsatt ökat under läsåret.
DreamCamp genomfördes för andra gången
Konserter mindre såsom större genomfördes under HT 19. Pga corona ställdes alla
offentliga evenemang in under Vt 20
Kulturcafé genomfördes i samarbete med biblioteket under att antal lördagar
Öppna lördagar för att nå nya målgrupper genomfördes på nya kulturskolan
FBK 7-9 särskilt samarbete med FBK har gjorts samt sommarlägret 2020
KFV Världen samarbetsprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåker, med musiken
som ett integrationsverktyg.
Disney var temat för julkonserten -19
Strålande Jul TV4:s julkonsert som spelades in4:a Advent och sändes nationellt på
julafton i TV4
Länsstudiedag med ca 160 musiklärare från länets samtliga kultur/musikskolor
Musical genomfördes i maj/juni -20
Lärarresurs på grundskolan. Under den svåraste perioden under Covid-19 utgjorde
kulturskolans lärare en vikarieresurs i grundskolan
Sommarskolan Sommarkul genomfördes under 2 veckor i juli för att stärka och
utveckla FBK inför kommande läsår

4 händelser av särskild art hände under 19/20.
1. Den stora TV-sända Julkonserten "Strålande Jul" som engagerade i princip alla lärarna på
kulturskolan samt runt 60 av kulturskolans elever. Konserten sändes på Julafton kl 20.00 2019
i TV4.
2. Den andra stora händelsen var invigningen av vår nybyggda skola. Det skedde med
elevinvigning, en konsertdag med musikgruppen Sallyswag samt ett öppet Hus för
allmänheten i Vingåker.
3. Sommarskolan som genomfördes under 2 veckor i juli månad -20. CA 20 ungdomar från
FBK deltog med syfte och mål att förkovra sig för att bättre kunna tillgodogöra sig skolans
undervisning.
4. Samtliga kulturskolor i Sörmland hade sin länsstudiedag förlagd till Vingåker den 8 jan 20. Närmare 160 lärare från länet deltog och fick bl a titta på den nya grundskolan och
kulturskolan.
Som vanligt hade kulturskolan planerat en rad offentliga evenemang under Vt-20 men som på
grund av pandemin fick ställas in. Inga offentliga evenemang genomfördes under Vt-20.
Kulturskolans lärare fick under en period av ca 2 veckor tjänstgöra som vikarier i grundskolan
då sjukfrånvaron var extremt hög av grundskolans ordinarie personal.

34

173

5.6.1 Undervisning i kulturskolan

Kulturskolans prioriterade mål för läsåret 19/20
•
•
•
•

Öka elevantalet och skapa möjlighet till fördjupning
Utvecklat integrationsarbete
Bidra till att ungdomars framtidstro ökar
Utveckla kollegialt lärande

Kulturskolan bedriver undervisning enskilt och i grupper/ensembler. Verksamheten är förlagd
både till dagtid under skoltid samt efter skolans slut. Lärarna arbetar dels i den nya
kulturskolan i centrala Vingåker, men har också verksamhet ute på kommunens samtliga
skolor och förskolor.
5.6.1.1 Analys av undervisningen

Öka elevantalet
Vi har ökat elevantalet under 19/20 till drygt 250 inskrivna elever samt vikarierat i
grundskolan i samband med Covid 19. Vi har haft ca 50 elever på kö som vi inte kunnat
erbjuda plats p g a bristande lärarresurs, dvs Kulturskolans ram är för snävt tilltagen. 2
blåsorkester, 4 instrumentalensembler, 6 körer finns det.
Utvecklat integrationsarbete
Med externa medel har vi kunnat utveckla integrationsarbetet med Vingåkers Världskör,
projektet Min Väg, kulturcafé, film/animation för FBG 7-9, volontärfest, KFV världen samt
erbjudit instrumentalundervisning i oud, rytminstrument från Sydöstra Europa.
Underlätta administrationen för vårdnadshavare samt för pedagogerna
Vi har under året införlivat ett nytt system för enklare hantering av anmälan,
föräldrakontakter, elevkontakter, lärarkontakter, fakturering mm i det nya datasystemet Study
Along. Ett verktyg framtaget speciellt för kulturskolor.
Bidra till att ungdomars framtidstro ökar
Under kommunens devis ”Framtidstro” har vi för andra gången genomfört lägret "Dream
Camp" som vände sig till högstadieungdomar. Lägret genomfördes under höstlovet 2019.
Kulturskolan har varit en del av att sätta upp en musical och luciatåg på högstadiet. Digital
fotoutställning.
Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•

Medveten aktiv marknadsföring både till elever, skola och massmedia.
Utökat utbud med t ex film/animation, nya instrument och utökad körsatsning
Dream Camp 2019
Offentliga konserter/föreställningar, en egen konsertserie Ht -19
Medveten satsning på kommunikation med utlandsfödda vårdnadshavare via projektet
Min Väg

Utvecklingsområden
•
•
•

Nå fler elever
Förädla/utveckla nya pedagogiska insatser för eleverna
Permanenta de verksamheter som finansieras med statsbidrag idag
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•
•
•
•
•
5.7

Ge fortsatt kompetensutbildning till personalen
Genomföra konserter/föreställningar och Dream Camp
Genom ett flertal offentliga evenemang uppmärksamma Vingåkersborna på den nya
Kulturskolan
Fortsätta att utveckla musikalverksamheten på högstadiet
Pedagogernas specialkompetens tas till vara genom kollegialt lärande
Ledningsorganisation

Resultat från
HME-enkät

Mål 20/21

Utfall 19/20

Utfall 18/19

Utfall 17/18

Utfall 16/17

Min närmaste
chef visar
uppskattning för
mina
arbetsinsatser

80

70

79

76

i.u

Min närmaste
chef visar
förtroende för
mig som
medarbetare

85

79

85

83

i.u

Min närmaste
chef ger mig
förutsättningar att
ta ansvar i mitt
arbete

85

78

81

79

i.u

5.7.1 Analys av ledningsorganisation

Ovanstående resultat är för hela Barn- och utbildningsförvaltningen. Resultat per enhet
återfinns i verksamheternas egna kvalitetsredovisningar.
Förvaltningskansliet
Medarbetarna upplever att kanslichefen visar förtroende och ger förutsättningar för arbetet i
hög grad. Ett utvecklingsområde för kanslichefen är att på ett bättre sätt visa uppskattning för
deras arbetsinsatser.
Förskolan
Förskolan har omkring 100 ordinarie medarbetare i tjänst. Till dessa kommer personal som är
tjänstlediga, sjukskrivna, timanställda vikarier, extratjänster och trygghetsanställningar.
Förskolorna har under året fram till maj letts av två rektorer med sex enheter var med ansvar
för budget, personal och barn på dessa enheter.
I samband med årsskiftet 19-20 togs beslut att utöka ledningen till 3 rektorer. Då Lars-Åke
Mård går i pension 30 juni har två nya rektorer rekryterats under våren. Detta innebär en ny
organisation med tre rektorsområden fr o m 1 juli 2020.
Till stöd i ledningsarbetet finns arbetslagsledare på alla förskolor. Arbetslagsledarna deltar i
förskolans arbetslagsledargrupp som är en referens och arbetsgrupp för rektor.
Arbetslagsledaren leder arbetslaget i planering och genomförande av arbetslagets uppdrag.
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Medarbetarenkäten visar resultat som är i stort sett likvärdiga med hela kommunens. Den
visar att cheferna behöver förstärka återkoppling till medarbetarna.
Framgångsfaktorer
•
•

En närvarande rektor
Tydliga förväntningar och gemensam målbild

Kulturskolan
Resultaten på HME-enkäten visar en negativ trend under de tre senaste åren. Denna
utveckling måste förändras och målet är att återta värden närmare 100%, som det var 17/18.
Kulturskolans chef´s huvudtes är ”frihet under ansvar”, dvs lärarna kan själva pröva, utveckla
olika arbetsformer, pedagogiska insatser, olika samarbeten inom de uppsatta målen som
kulturskolan har. Målet är att varje enskild medarbetare skall känna sig betydelsefull och
uppskattad för sina arbetsinsatser men inte minst också som människa. Medarbetarna har fått
stor frihet att utveckla sina verksamheter utifrån sina pedagogiska erfarenheter. Två gånger
om året sätts strategier för kommande arbete vilket skapar förutsättningarna för
verksamheterna. Nämnas bör att under verksamhetsåret 19/20 som sannolikt var
kulturskolans bästa år med nya lokaler, TV sändning, DreamCamp, Musical, nyinvesteringar i
utrustning och instrument resulterade i en negativ utveckling på denna del av HME-enkäten.
Detta bör analyseras.
Kulturskolechef har stått bakom och stöttat medarbetarna i deras arbete och har ett positivt
och uppmuntrande ledarskap med delegerat ansvar till medarbetarna.
Årskurs 7-9
Framgångsfaktorer som gett god effekt
•

Handledarstödd utveckling av ledningsorganisationen

Utvecklingsområden
•
•
•
•

Uppdragsbeskrivningar, ansvar, roller
Uppföljning och utvärdering där personal är delaktiga
Information och kommunikation, kanaler och forum
Rutiner

Årskurs F-6
Skolor har under året arbetat med att tydliggöra skolornas organisation. I detta arbete ingår att
skapa en tydlig rollfördelning samt en tydlig ansvarsfördelning mellan ledning och övrig
personal.
Framgångsfaktorer
•

Ett transparent ledarskap där personalen inkluderas i det övergripande arbetet

Utvecklingsområden
•
•
•

Fortsatt arbete med roll- och ansvarsfördelning. Tydliga, välkända arbetsbeskrivningar
för alla
Uppföljning och utvärdering där personal är delaktiga
Plan för delaktighet och kommunikation
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Centrala elevhälsan
HME-enkätens siffror gällande ledarskap är goda. Verksamhetens organisation, med många
olika yrkesgrupper, förutsätter att varje enskild anställd har ett stort eget ansvar över sin
arbetssituation. Då samtliga centralt anställda har sina kontor bredvid varandra finns stora
möjligheter till att ha insyn i varandras arbetsuppgifter och fördela ansvar.
5.8

Arbetsmiljö och medarbetarinflytande

Resultat från
HME-enkät

Mål 20/21

Utfall 19/20

Utfall 18/19

Utfall 17/18

Utfall 16/17

Mitt arbete känns
meningsfullt

95

90

91

91

i.u

Jag lär nytt och
utvecklas i mitt
dagliga arbete

90

81

84

84

i.u

Jag ser fram emot
att gå till arbetet

90

80

81

82

i.u

Jag är insatt i min
arbetsplats mål

95

87

86

83

i.u

Min arbetsplats
mål följs upp och
utvärderas på ett
bra sätt

85

74

73

73

i.u

Jag vet vad som
förväntas av mig
i mitt arbete

95

89

86

87

i.u

5.8.1 Analys av arbetsmiljö och medarbetarinflytande

Ovanstående resultat är för hela Barn- och utbildningsförvaltningen. Resultat per enhet
återfinns i verksamheternas egna kvalitetsredovisningar.
Förvaltningskansliet
Bra siffror när det gäller motivation till arbetet, vilket hänger väl samman med den låga
sjukfrånvaron. Viss tidsbrist upplevs för att kunna lära nytt och utvecklas. Medarbetarna
tycker i hög grad att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Däremot är resultatet
lägre när det gäller hur insatta de är i arbetsplatsens mål och hur arbetet följs upp och
utvärderas. Mål för 20/21 kommer att sättas gemensamt och uppföljning kommer ske löpande
på våra möten under året som kommer.
Förskolan
Enkätresultaten visar att medarbetarna tycker att de har ett meningsfullt arbete och att de
känner sig delaktiga och insatta i verksamhetens mål.
Framgångsfaktorer
•
•
•

Årshjul för struktur med tydlig verksamhetsplan med utvärdering
Tydliga förväntningar och gemensam målbild
Ändamålsenliga lokaler och utemiljöer
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Kulturskolan
Utvecklingen visar en negativ trend de senaste tre åren. Vi har tagit fram ett avtal i
förhållningssätt "Det goda samarbetet" som samtliga medarbetare godkänt och skrivit under.
Detta avtal följs upp och utvärderas kontinuerligt.
Framgångsfaktorer
•
•
•
•

Lärarnas inflytande i utvecklingsarbetet
Pröva nya verksamhetsformer
Stöttning och uppmuntran av personalen
Digital utveckling

Utvecklingsområden
•
•
•
•

Tydligare målbeskrivning
Gruppens sociala utveckling
Kommunikation
Digital kompetensutveckling

Årskurs 7-9
Organisationen av skolans styrning är i huvudsak färdig. För arbetsorganisationen återstår
mindre justering och underhåll medan utvecklingsorganisationen startat under vt20 och
behöver mycket arbete innan den blir självklar i verksamheten.
Övergången från central till lokal samverkan har fungerat bra.
Utvecklingsområden
•

Analys och diskussion tillsammans med personalen om resultaten i HME-enkäten.

Årskurs F-6
Samsynen på skolan och eleverna påverkar arbetsmiljön då ledning och medarbetare
samspelar. Efter diskussioner förändras och utvecklas verksamheten så alla känner sig
delaktiga och lika viktiga. Teamkänsla är viktigt och att ha tydliga mål. Ett öppet klimat där
allas röst är lika mycket värd ökar allas vilja att komma till tals. Transparens från ledning är
viktig för att känna sig delaktig i skolans mål och verksamhet.
Det är överlag bra resultat på HME-enkäten. Ett område som sticker ut negativt är "Min
arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt". Detta är ett utvecklingsområde för
hela förvaltningen och under hösten kommer vi systematiskt att fokusera på detta inom alla
verksamheter och nivåer.
Centrala elevhälsan
Under läsåret har det tidvis varit rörigt med olika slags planerade möten. Nya strukturer har
provats, några bra och några mindre bra.
Då Centrala Elevhälsan får uppdrag att genomföra från skolornas rektorer kan det skapa en
viss osäkerhet om vad som förväntas av respektive anställd. Det är inte helt ovanligt att man
får göra uppgifter som kanske inte helt går att applicera på sin yrkesprofession.
Utgångspunkten för den Centrala Elevhälsans arbete är att eleven ska vara i centrum och det
är elevens behov av stöd som är det primära. Detta försätter den Centrala Elevhälsans
personal i vissa tuffa situationer ibland då vi vet att stödbehovet borde vara annorlunda
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och/eller är större än det som erbjuds på skolorna.
5.9

IKT

5.9.1 Analys av IKT läsår 19/20

Förskolan
•
•
•
•
•

IKT-piloter finns på alla förskolor.
De flesta förskolor har genomfört ett projekt att producera film eller saga med barnen.
De flesta förskolor har arbetat med grundläggande programmering med hjälp av t ex
en Bluebot.
Alla förskolor använder Polyglutt.
Med stöd av specialpedagog har alla förskolor tillverkat bildstöd anpassat för
verksamheten.

Våra pedagoger använder digitala verktyg i vardagen. Förskolan använder digitala verktyg
just som verktyg. Barnen ska lära sig att vara producenter, att skapa med hjälp av verktygen
och inte i första hand konsumera färdiga program.
Kulturskolan
Alla lärarna har tillgång till egen personaldator samt egen Ipad. Alla har dessutom tillgång till
portabla högtalare i någon form för att underlätta undervisningen. Kulturskolan har köpt in
stor ljudanläggning och stor ljusrigg. Det digitala verktyget Study Along underlättar lärarnas
arbetssätt och främjar kommunikationen med elever. Regelbundet kommer personal från IT
enheten och genomför kompetensutbildningar.
Årskurs 7-9
Införandet av IKT-piloter på skolorna har utfallit till belåtenhet. Väntetiden för
supportärenden har i de flesta fall blivit kortare för elever och personal.
Tack vare omständigheterna runt Covid 19 har alla i verksamheten mycket snabbt tagit stora
kliv framåt i användningen av digitala verktyg.
Årskurs F-6
Det finns skillnader i vilken grad skolorna använder IKT i undervisningen. Två skolor bygger
hela sin undervisning på digitala verktyg på mellanstadiet. Under detta år har det fungerat
mycket bra med extra datorer till elever som behöver laga sin dator. Många lärare har bred
kompetens inom IKT och har en samsyn och leder detta arbete samt är bra förebilder och
gärna delar med sig av sin erfarenhet och stöttar annan personal som önskar det. Övriga
skolor använder och ökar sin användning av digitala verktyg och läromedel i undervisningen.
Även för årskurs F-6 gäller att Covid 19 hade det positiva med sig att all personal "tvingades"
lära sig och använda digitala verktyg i större utsträckning.
5.10 Gymnasieskolan

Under läsåret 19/20 har totalt 374 elever från Vingåkers kommun gått på olika
gymnasieskolor i andra kommuner. Höstterminen 2019 hoppade 11 stycken elever av sitt
program och under vårterminen 2020 var antalet avhopp 10 stycken. Kostnaden för läsåret
uppgår till 49 335 tkr.

40

179

Prognosen för läsåret 20/21 är i nuläget 423 st, men denna siffra är osäker fram till september.
Innan dess rör sig placeringarna en hel del.
Utvecklingsområde - uppföljning av
•
•
•

Antal elever som hoppar av under läsåret - i vilken årskurs, flickor respektive pojkar,
vad gör de istället?
Hur många som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg - pojkar respektive flickor
Meritvärde - totalt för våra elever - samt för de som fullföljer sin utbildning

Vi har i nuläget inte denna detaljerade statistik, men kommer att försöka få fram den fr o m
läsår 20/21. Eleverna tillhör Vingåkers kommun och vi behöver få veta hur det går för dem.

6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
6.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhet

Ack utfall juli
2020

Ack budget juli
2020

Avvikelse mot
budget

Årsbudget 2020

Prognos 31
december

Hela enheten

140 180

132 004

-8 175

226 307

-6 600

Årets löneökningar, 3 000 tkr och hyreshöjning, 516 tkr ger tillsammans en kostnadsökning
på 3 516 tkr som vi inte kompenseras för. Besparingen som gjordes på gymnasiet 2019 på
3 500 tkr måste läggas tillbaka på övriga verksamheter 2020.
Besparingar på våra verksamheter under hösten beräknas uppgå till 5 300 tkr.
Fler elever i andra kommuner/friskolor i grundskolan än lå 18/19.
Fler elever i gymnasiet än lå 18/19.

7 Väsentliga personalförhållanden
Kansliet
Personalen på Förvaltningskansliet har väldigt god närvaro under hela året. Även under
perioden mars-juni då coronasmittan var som högst var närvaron så gott som hundraprocentig.
Tre av kansliets medarbetare har arbetat heltid på distans under denna period, två har varierat
mellan distans och på plats medans en medarbetare arbetat på kontoret hela tiden. Kansliets
arbete har inte nämnvärt påverkats av detta. Alla uppgifter har utförts som vanligt och med
möten via Teams, mejl- och telefonkontakt. Personalen har känt sig mindre stressad under
denna period, vilket är viktigt att ta med inför nästa läsår.
Förskolan
I samband med årsskiftet 19-20 togs beslut att utöka ledningen till 3 rektorer. Då Lars-Åke
Mård går i pension 30 juni har två nya rektorer rekryterats under våren. Detta innebär en ny
organisation med tre rektorsområden fr o m 1 juli 2020.
Kulturskolan
När antalet lärare som var frånvarande på grund av Coronapandemin var som högst, stängdes
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Kulturskolan under en period och dess personal gick in och stärkte upp inom förskola/skola.
Årskurs 7-9
Bristen på behöriga lärare är en påtaglig faktor rent generellt och Vingåker är inget undantag.
Vi har 62% behöriga lärare på skolan. Under våren var en stor del av personalen frånvarande
under en lång period p g a Covid 19. Ordinarie schema fick tidvis göras om och
grupper/klasser behövde hanteras utifrån personalläget. Det var en mycket intensiv period
som krävde både planering och improvisation. Personalen som var på plats gjorde ett mycket
gott jobb och genom att snabbt ställa om till att använda digitala plattformar lyckades de
hjälpa eleverna att få den undervisning de har rätt till.
Årskurs F-6
I dessa årskurser är behörigheten 83 % under läsåret 19/20. På flera av skolorna är
personalomsättningen låg. Svårigheter finns att rekrytera behörig personal till fritidshemmen.
Covid 19 påverkade såklart även de lägre årskurserna, men även här lyckades man med stora,
gemensamma insatser bedriva bra undervisning.
Centrala elevhälsan
Vid den Centrala Elevhälsan finns för närvarande tillräckligt med personal. För närvarande
har personalstyrkan möjlighet att arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande.
Arbetsfördelningen upplevs som jämn mellan de olika personalgrupperna men
arbetssituationens tyngd varierar under läsåret. Arbetsbelastningen är alltid tyngst i mitten av
terminerna och tenderar att vara lägre precis i början och slutet.
Skolsköterskorna i Vingåkers kommun är tre personer med en sammanlagd tjänstegrad på
270%. Arbetsbelastningen upplevs tidvis som väldigt hög och en riskanalys lämnades in till
BoU-förvaltningen under läsåret 19/20. Detta genomfördes av enhetschef för Elevhälsan i
samverkan med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. I riskanalysen beskrevs
skolsköterskornas nuvarande uppdrag i förhållande till Vingåkers kommuns uppskattade
vårdtyngd. Från hösten-20 har vaccinationsprogrammet utökats ytterligare vilket kommer att
medföra ytterligare arbetsuppgifter.
Skolkuratorerna i Vingåkers kommun är tre personer med en sammanlagd tjänstegrad på
300%. Under normala förutsättningar är dessa tjänster tillräckliga för att utföra ålagda
arbetsuppgifter. Under året har en av skolkuratorerna haft en långtidssjukskrivning vilket har
påverkat det psykosociala arbetet på bland annat Slottsskolan F-6 och Ungdomsmottagningen.

8 Förväntad utveckling
Förvaltningskansliet
Beslut, riktlinjer och styrdokument tar sin utgångspunkt i barnets bästa och involverar
vårdnadshavare, medarbetare och chefer i större utsträckning än tidigare - ett försök till en
styrkedja som bygger på bottom-up istället för top-down.
Förvaltningskansliet kommer från och med hösten 2020 arbeta med det ledningssystem som
togs fram i den externa rapporten av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
Grundpelarna i ledningssystemet är
•
•

Faktabaserade beslut
Ständig utveckling

42

181

•
•
•

Möjliggöra delaktighet
Barn och elever i centrum
Processbaserat arbetssätt

Förvaltningsledningen sätter långsiktiga mål och kortsiktiga avstämningar med tillhörande
aktiviteter och processer. Uppföljning och eventuell korrigering av dessa sker kontinuerligt
under läsåret.
Förskolan
Vi ser att verksamheten kontinuerligt utvecklas mot läroplanens mål. Därför fortsätter vi
arbetet med läroplanens uppdrag i fokus. Genom reflektioner riktade mot läroplanens mål och
piloternas arbete för spridning av metoder, idéer och nya kunskaper ökar vi personalens
kompetens, undervisningens kvalité och likvärdigheten i förskolan.
Kulturskolan
Vårt mål är att fortsätta och utveckla Kulturskolan i Vingåker. Att inom en 2 års-period ha
ytterligare 100 elever inskrivna.
Kulturskolan räknar med fortsatt stöd från externa parter såsom exempelvis Kulturrådet
och/eller sponsorer.
Nu när den nya Kulturskolan är färdigbyggd kommer vi att lägga stor resurs för att göra den
levande och att den blir en självklarhet för alla kommuninnevånare i Vingåker. Vårt mål är
också att vår nya Kulturskola skall kunna vara det goda föredömet och exemplet för andra
kommuner inte bara i Sörmland utan för hela riket.
På grund av kommunens besparing kommer Kulturskolan att avveckla och inte erbjuda några
aktiviteter för förskola eller fritidshemmen kommande läsår.
Ett ständigt utvecklingsarbete är att skapa en hållbar framtidstro hos våra ungdomar. Där kan
Kulturskolan som står för de mjuka och mänskliga värdena göra stora insatser för att stötta,
utveckla med meningsfulla aktiviteter för våra barn och ungdomar i Vingåker.
Årskurs 7-9
När vi ser de framsteg som gjorts från vt-19 till vt-20 konstaterar vi att vi är i en position där
utveckling och förbättrade resultat är den förväntade fortsättningen.
Samtidigt ska sägas att vårt läge är lika ömtåligt som lovande. Så länge verksamheten kan
fortsätta under samma villkor som nu räknar vi med en positiv trend när det gäller
elevernas/vår utveckling och arbetsmiljö.
Årskurs F-6
Det finns en positivitet i alla skolor - en tro på att de insatser som pågår kommer ge effekt för
elevernas resultat och trivsel och trygghet för både elever och personal.
Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att stärkas till följd av samarbetet med Skolverket
och det gemensamma arbetet i verksamhetsledningen. Med tätare uppföljningar tillsammans
med personal skaffar vi oss en tydligare bild av skolan - vad som fungerar bra och vad som
behöver utvecklas.
Centrala elevhälsan
Den Samlade Elevhälsan ska fortsätta utveckla det generellt riktade arbetet, genom att:
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•
•
•

främja elevers lärande, utveckling och hälsa
förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Den Samlade Elevhälsan ska fortsätta att utveckla det individuellt riktade arbetet, genom att:
•
•
•
•
•

bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

9 Sammanfattning och slutsatser av 19/20
Förvaltningskansliet
Under läsåret 19/20 har det varit svårt att separera huvudmannafrågor och verksamhetsfrågor i
Ledningsgruppen (förvaltningschef, kanslichef, utredare/strateg och verksamhetschefer).
Fokus har oftast hamnat på verksamhetsfrågor varför huvudmannafrågor och långsiktig
planering och strategier fått stå tillbaka.
Med den nya organisationen, där vi separerar möten för huvudmannafrågor (förvaltningschef,
kanslichef och utredare/strateg) och verksamhetsfrågor (förvaltningschef och
verksamhetschefer) tror vi att vi får igång ett arbete där vi planerar mer långsiktigt och att
ansvaret för respektive frågor hamnar där de hör hemma.
Vi tror också att medarbetarna på Förvaltningskansliet (förvaltningschef, kanslichef,
utredare/strateg, handläggare och administratör) känner större delaktighet i målen och de
aktiviteter och processer vi planerar på lång och kort sikt.
Förskolan
Till stor del uppfyller verksamheten målen. Vårdnadshavarna har en positiv bild av barnens
kunskapsutveckling, lärande och av personalens bemötande och värdegrundsarbete. Det finns
variationer mellan förskolor och avdelningar. I Vetenskapsrådets skrift: "En likvärdig förskola
för alla barn. Innebörder och indikatorer." (2015) har man undersökt vilka faktorer som
påverkar kvalitén i förskolan.
Tydliga framgångsfaktorer är kontinuitet och välutbildade pedagoger som arbetar
tillsammans med långsiktiga mål.
Faktorer som påverkar måluppfyllelsen mest negativt är när personalomsättningen blir för
hög och stora barngrupper.
Våra förskolor har olika förutsättningar. Dels skiljer sig praktiska förutsättningar som storlek,
antal avdelningar och personal. Dels skiljer sig barnens bakgrund och föräldrars
socioekonomiska förhållanden. Det betyder att arbetet för en hög, likvärdig kvalitet på
förskolornas arbete blir extra viktigt. Kvaliteten på förskolans undervisning hänger tydligt
samman med personalens kompetens. Vi strävar efter att nå en personalsammansättning med
två förskollärare per avdelning. In nuläget har flertalet avdelningar endast en förskollärare.
Totalt är 42% av våra tjänster besatta med utbildade förskollärare. Vi vet att den pedagogiska
utbildningen är viktig för kvaliteten i diskussioner om och planering för barns lärande.
Grundverksamheten
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I början av varje läsår ska varje förskola i första hand prioritera att få en bra grundverksamhet.
Det första reflektionstillfället varje termin kommer att ägnas åt en genomgång av
grundverksamheten. I grundverksamheten ingår
•
•
•

Värdegrund, förhållningssätt och bemötande
Omsorg och rutiner
Lek och lärandemiljöer

Gemensam målbild för en bra verksamhet
Arbetet med ”Reflektioner för att kontinuerligt kritiskt granska oss själva” behöver fortsätta.
Vi har reviderat underlagen utifrån Lpfö18. Ska en positiv utveckling ske måste vi ha höga
förväntningar på oss själva och på varandra.
Kompetent personal
Att lyckas med rekrytering av kompetent personal är en nyckelfaktor för att öka antalet
avdelningar med bibehållen eller helst ökad kvalité. Här behövs både marknadsföring, väl
fungerande rekryteringskanaler och att erbjuda attraktiva arbetsvillkor. Det betyder att vi
behöver minska barngruppernas storlek, öka planeringstiden och ha en konkurrenskraftig
löneutveckling.
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling bör ske för all personal för att öka
kompetensen hos alla pedagoger.
Barns lärande i förskolan
Pedagogiskt ledarskap för planering och goda lärmiljöer inne och ute kommer även fortsatt att
ske genom nyckelpersoner som professionsutvecklare, språkpiloter, mattepiloter och IKTpiloter. Vi ser att professionella nätverk är en framgångsrik modell för att sprida goda
exempel och skapa engagemang hos pedagoger.
Vi fortsätter att lägga fokus på språk genom kompetensutveckling i språkutveckling
Barngruppernas storlek
Genom att fortsatt söka Statligt bidrag för minskade barngrupper kan vi fortsätta den
påbörjade minskningen av barngruppernas storlek. Det är den viktigaste åtgärden vi kan göra
för att öka förskolans kvalité. Vi har satt som mål och sökt bidrag för att minska alla
barngrupper till max 16 barn i 1-3 årsgrupp och max 21 barn i 3-6årsgrupp från starten av
läsåret 19-20.
Kulturskolan
Verksamheten har tydliggjorts mycket mera för Vingåkersborna till skillnad från tidigare år.
Större variation i utbud skapar bättre förutsättningar för mångfald och ökat engagemang. Via
utbudet som kulturskolan erbjuder så främjar det integration. De konstnärliga
uttrycksformerna är ett av de främsta integrationsverktyg för att sammanföra och bygga broar
mellan olika kulturer och barn/elever med olika etniska bakgrunder.
Den expansion som Kulturskolan genomgått de senaste 3 åren har skett endast på extra
externa statliga medel. Detta är inte någon långsiktig hållbar lösning. Kulturskolans
kommunala ram behöver fördubblas för att motsvara barn och ungdomars behov.
Årskurs 7-9
Efter ett tufft skolår och en unik vårtermin, där omständigheterna runt Covid 19 stört och
45

184

försvårat elevernas arbete mot slutbetygen, har årskurs 9 nått bättre resultat än årgången före
dem.
Förbättringen skulle kunna vara en tillfällighet men vi väljer att tro att kraften och
kompetensen i personalens kompensatoriska insatser kommer att resultera i en fortsatt ökning
av elevernas resultat flera år framåt.
Flytten har varit tveeggad. Dels har den varit en oro och en extra belastning. När vi nu är i de
nya lokalerna är många saker bättre. Samma arbete behöver göras nu som i de gamla
lokalerna, men förutsättningarna är så mycket bättre för alla.
Sedan den första åtgärdsplanen för Samverkan för Bästa Skola sjösattes har mycket tid och
arbete lagts på diskussioner om hur vi ska göra för att eleverna ska nå så långt de kan
resultatmässigt, på det kollegiala lärandet och på utbildning. Vi följer planen, justerar när det
behövs, utan att tappa riktningen. Vi vet att: "Det avgörande är det som sker i varje enskilt
klassrum, varje enskild lektion, varje skoldag." (SOU 2020:28)
Förändring kräver arbete och arbete kräver motivation. För att bli motiverad måste det finnas
en tro på att arbetet ska bära frukt. Vi ser och hör att tron på det vi gör, motivationen och
arbetsglädjen växer.
Slottsskolan F-6
När läsåret 19/20 summeras kan följande händelser sammanfattas som särskilt väsentliga:
•
•
•
•
•

Arbetet med Samverkan för bästa skola har tagit fart och personal och elever tycker
sig märka en positiv förändring
Skolan har anställt en biträdande rektor och en ny skoladministratör
Det har varit turbulent på personalfronten och under läsåret gick en skoladministratör i
pension och efterträdaren slutade sin tjänst efter fyra månader. Vi har dessutom haft
hög frånvaro (både korta och längre sjukskrivningar)
Vi har identifierat brister i olika planer som kommer revideras och implementeras i
läsår 20/21
Vi fick en anmälan till skolinspektionen

För mig så är det första läsåret som rektor på Slottsskolan F-6. Det har tagit tid att sätta sig in i
och förstå organisationen. Den tillsvidare anställda personalgruppen har arbetat under lång tid
på skolan och mycket av deras arbete går på rutin. Det är också en styrka i en tid då
omsättningen på lärare är hög. Det finns en stolthet på Slottsskolan F-6 och den ska jag bygga
vidare på.
Sävstaskolan
Skolan har i år prioriterat svenska och svenska som andraspråk. Lärarna har delat klasserna i
grupper där de fått mer stöd som anpassats till eleven. De arbetar med samma planering, men
kan i svA-grupperna fokusera mer på att utveckla språk och ordförståelse medans
svenskgrupperna kan utveckla språket på en annan nivå. På sikt ger det ett bättre resultat för
alla då eleverna kan utvecklas på sin nivå, men mot samma mål.
En slutsats var också att det var lyckat att omorganisera klasserna F-2 till rena årskurser
istället för parallella grupper. Resultaten i nationella proven i åk 3, som i år ställdes in
nationellt men som lärarna genomförde ändå, var bättre i år än på många år. I vår kommer vi
att få se om den trenden håller i sig eller om det var just denna grupp av elever som lyckades.
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Studiero och trygghet är det som skapar förutsättningar för lärande. Personalgruppen är stabil
och har lång erfarenhet och deras yrkesskicklighet är hög. De är mycket engagerade och vill
utveckla sig och sina elever.
Under våren anställdes en biträdande rektor på Sävstaskolan.
Marmorbyn
Trots att våren 2020 har gett oss många utmaningar har vi utvecklat våra arbetssätt och hittat
nya vägar och lösningar för att utveckla undervisningen. Vi har tagit stora steg i användandet
av digitala hjälp- och läromedel och kommer att fortsätta på den banan.
Elevhälsoteamet på skolan är äntligen komplett, vilket har lett till att vi har blivit mycket
bättre på förebyggande insatser för att skapa trygghet, trivsel och studiero.
Fritidshemmet har varit den stora utmaningen under läsår 19/20, dels för att det har varit
mycket sjukfrånvaro och dels för att det har varit två olika fritidshem som var kopplade till
samma skola. Vi ser fram emot en nystart av verksamheten under läsår 20/21.
Trots alla utmaningar som vi har haft främst under våren 2020 trivs personalen bra på skolan,
vilket HME-enkäten tydligt visar. Personalen har mycket stöd i varandra, de samarbetar över
årskursgränserna och hittar kontinuerligt gemensamma teman att arbeta kring.
Högsjö skola
Läsåret 19/20 har varit mycket hektiskt och med flera händelser som har påverkat skolan på
flera sätt. Vi fick tre stycken skolinspektionsanmälningar och ett flertal anmälda klagomål till
kommunen där idrottslektionerna, fritidshemmet och skolans arbete med att säkerställa
trygghet och trivsel kritiserades. Detta ledde också fram till ett arbete med att strukturera upp
hela skoldagen med rutiner och riktlinjer. Arbetet fortsätter även läsåret 20/21.
Utöver detta har Högsjö blivit särskilt hårt drabbat av pandemin corona/covid19 vilket även
drog till sig nationell uppmärksamhet med flera reportage i kvällspressen. Även en tysk
tidning var i Högsjö. Som rektor på skolan känner jag en otrolig stolthet över hur min
personal genomförde vårterminen.
Centrala elevhälsan
Läsåret 19/20 har varit ett händelserikt år för den Samlade Elevhälsan. Ny personal har
anställts och nya lokaler har förvärvats.
Covid-19 har påverkat verksamheten mycket och gjorde att en del prioriterat arbete blev
eftersatt, främst kring elever med hög frånvaro.
Den Centrala Elevhälsan har arbetat betydligt mer främjande och förebyggande än tidigare år.
Det är ambitionen att detta ska fortsätta nästkommande läsår då vi vet att tidiga insatser i
tidiga skolår ger bättre resultat på lång sikt.
Den Centrala Elevhälsans breda uppdrag gör att personal ibland får ta på sig att genomföra
uppdrag som ibland är utanför deras egentliga arbetsuppgifter. Att Vingåkers kommun är en
liten kommun med få anställda centralt är naturligtvis en trolig förklaring.
Många handlingsplaner har arbetats fram/reviderats av den Centrala Elevhälsan, exempelvis
kring skolfrånvaro, screening, inskrivning i grund- gymnasiesärskolan. Det finns svårigheter
att få dessa till ett levande verktyg på skolorna och ytterligare implementering krävs.
Under läsåret genomfördes Liv Hälsa & ung i åk 7 och 9 på Slottsskolan. Det finns många
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positiva trender i denna undersökning vilket troligtvis har en förklaring i det fantastiska arbete
som genomförts av kommunens skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor,
specialpedagoger och språk- och talpedagog.
9.1

Enhetens prioriterade mål och utvecklingsområden för läsår 20/21

Förvaltningsledningens sammanfattning
När det gäller elevernas måluppfyllelse och betygsresultat i år kan vi se en ökning av elevers
samlade meritvärde och ett ökat antal höga betyg. När det gäller elevernas hälsa och mående
kan vi se att elever i både årskurs 7 och 9 har angivit att de mår bättre än vad eleverna gjorde i
enkäten 2017.
Vi ser också att alltför många elever har F i ett eller flera ämnen. Vi ser skillnader mellan
skolor, mellan ämnen, mellan kön och mellan personalens inställning och förhållningssätt till
eleverna. Vi ser att elever med annat etniskt ursprung än svenskt, får en undervisning som gör
det svårare för dem att nå målen och att uppnå de högre betygen.
Av HME-enkäten kan vi, bland annat, utläsa att förvaltningsledningen inte riktigt förmår att
involvera personalen i arbetet med mål, uppföljning och utvärdering. Delaktigheten,
kommunikationen och implementeringen av kommunens och enheternas mål, processer och
aktiviteter behöver förbättras, och kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar behöver
genomföras.
Rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för enheternas
kvalitetsarbete brister. Förvaltningsledningen behöver tydligare redogörelser för resultaten,
hur de har följts upp, analys av orsakerna till eventuella brister i måluppfyllelsen och vilka
åtgärder som ska genomföras på kort och lång sikt för att de nationella målen ska kunna
uppfyllas. Detta syns även i den externa utredning som genomfördes om förvaltningens
systematiska kvalitetsarbete. I nuläget har vi ett top-down-perspektiv med fokus på
kvantitativa mål och effektivisering medan ett önskat läge är ett bottom-up-perspektiv med
fokus på övergripande mål och utveckling utifrån barn och elevers behov.
För att komma dit behöver det systematiska kvalitetsarbetet vara ständigt pågående och utgöra
en integrerad del av ordinarie arbete. Barn, elever, personal och vårdnadshavare behöver bli
mer delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Beslut som fattas om fokus, mål,
prioriteringar och resurser behöver utgå från fakta och från grundligt genomförda analyser
istället för att utgå från antaganden och bristfälliga analyser som det görs nu.
För att kunna sätta in rätt insatser på alla nivåer behöver det systematiska kvalitetsarbetet
förbättras. På så sätt synliggörs de verkliga orsakerna till elevernas resultat och mående.
Personalen bättre också ges bättre förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag med
individualisering, inkluderande undervisning och språkinriktad undervisning för att nå alla
elever.
För att åstadkomma detta avser förvaltningen att addera en insats i det pågående samarbetet
med Skolverket - Samverkan för bästa skola. Arbetet är tänkt att inledas med en gemensam
utbildningsinsats till barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsledning och
verksamhetsledning för att skapa en delad utgångspunkt. Detta åtföljs sedan av handledning
som ges de olika målgrupperna separat, med syfte att varje grupp på bästa sätt skall utveckla
färdigheter att omsätta den nya kunskapen till praktik inom den egna verksamheten. Arbetet
med att forma denna insats görs i tätt samarbete mellan förvaltningen och Skolverket och
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förhoppningen är att insatsen beviljas och inleds under den första halvan av höstterminen
2020.
Långsiktiga mål och utvecklingsområden för läsår 20/21 - 22/23
•
•
•

Utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer
Utveckla undervisningen genom mer inkluderande och språkinriktad undervisning
Öka den upplevda graden av trygghet och studiero hos barn, elever och medarbetare

Mål för läsåret 20/21
•
•

Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsledningen, verksamhetsledningen och
övriga medarbetare har en gemensam bild av vad som är ett bra systematiskt
kvalitetsarbete
Förvaltningsledningen har en plan för vad som ska följas upp av huvudmannen samt
hur detta ska göras (utgår från lagen och försöka sålla i allt som ska göras)

Verksamhetsplan för 20/21 - 21/22
Läsåret 2021
Aktiviteter och processer

Ansvarig

Tidpunkt för uppföljning

Uppföljning (Hur)

Gemensam
utbildningsinsats för nämnd,
förvaltningsledning och
verksamhetsledning i
systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningschef Insatsen
genomförs i samverkan med
Skolverket

December 2020 att insatsen
genomförts

Vi ser en kvalitetshöjning i
vårens
kvalitetsredovisningar

Inplanerat arbete med
systematiskt kvalitetsarbete
i
förvaltningsledningsgruppen

Utredare/strateg

Kontinuerligt under året.
Tid finns planerat i agendan
för förvaltningsledningen
under hela läsåret

Vi följer den planerade
agendan för FL

Workshops på
förvaltningsstödets möten, 3
gånger per termin

Kanslichef

Tid finns planerat i agendan
för förvaltningsstödet under
hela läsåret

Vi följer den planerade
agendan för FS

Workshops på
verksamhetsledningens
möten, 3 gånger per termin

Förvaltningschef

Oktober 2020, januari, mars
samt juni 2021

Utvärdering på
verksamhetsledningens
möten

En plan upprättas för vad
som ska följa upp, hur det
ska ske och när

Kanslichef

December 2020

Avprickning att upprättad
plan finns

Undervisningen för elever
med annat etniskt ursprung
än svenskt, utreds.

Förvaltningschef

Juni 2021

Det finns en kartläggning
samt förslag på
åtgärder/insatser

Aktiviteter och processer

Ansvarig

Tidpunkt för uppföljning

Uppföljning (Hur)

All personal utbildas i
språkinriktad undervisning

Förvaltningschef och
rektorer

Juni 2022

Lektionsbesök samt
elevernas resultat

Läsåret 21/22
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §

68 ()

BU 2020/197

Redovisning utifrån tillsynsansvar och beläggning
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Alla huvudmän för utbildning – i detta fall kommunen – har ansvar för att
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, bestämmelser som
har meddelats med stöd av skollagen eller andra befintliga styrdokument gällande
utbildningen (se skollagen, 2 kap. 8§). Huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det
vill säga verksamheten ska följas upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella
målen för verksamheten uppfylls (se skollagen, 4 kap 3 och 5 §§). Vidare ansvarar
huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är likvärdig för alla
som deltar i utbildningen enligt skollagen, oavsett var i landet den ges (se skollagen 1
kap. 9§)
För att säkerställa att ovanstående följs på de fristående verksamheter som finns i
kommunen, Trollkojans förskola och Österåkersbygdens skola/fritidshem, genomför
huvudmannen tillsyn vart annat år. Tillsyn skulle ha genomförts under våren 2020,
men sköts fram till hösten 2020 på grund av coronapandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-26
Handläggare

Eva Karlsson
0151 - 191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/197

Redovisning utifrån tillsynsansvar av fristående förskola
och fritidshem samt beläggning i kommunal
förskola, skola och fritidshem
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Alla huvudmän för utbildning – i detta fall kommunen – har ansvar för att
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, bestämmelser som
har meddelats med stöd av skollagen eller andra befintliga styrdokument gällande
utbildningen (se skollagen, 2 kap. 8§).
Huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga verksamheten ska följas upp,
utvärderas och utvecklas så att de nationella målen för verksamheten uppfylls (se
skollagen, 4 kap 3 och 5 §§).
Vidare ansvarar huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är
likvärdig för alla som deltar i utbildningen enligt skollagen, oavsett var i landet den
ges (se skollagen 1 kap. 9§)
För att säkerställa att ovanstående följs på de fristående verksamheter som finns i
kommunen, Trollkojans förskola och Österåkersbygdens skola/fritidshem, genomför
huvudmannen tillsyn vart annat år. Tillsyn skulle ha genomförts under våren 2020,
men sköts fram till hösten 2020 på grund av coronapandemin.
Beläggning i förskola, skola och fritidshem i kommunens verksamheter hösten 2020
Verksamhet
Förskola
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Fritidshem

Antal barn/elever 20/21
500
123
706
274
373 (inskrivna 200825)

Antal barn/elever 19/20
Snitt 493
108
690
272
343 (snitt över året)
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt ovanstående utdrag ur Skollagen (2010:800) är kommunen skyldig att utföra
tillsyn på fristående verksamheter. Enligt förvaltningens årshjul skall dessa utföras
under våren vartannat år.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Österåkersbygdens friskola

Anders Danielsson
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Likvärdig utbildning för alla barn och elever
i Vingåkers kommun – oavsett
utbildningsform.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

193

vingaker.se

5 (10)

Likvärdig utbildning för alla barn och elever i
Vingåkers kommun

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och elever i fristående förskola och fritidshem

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En likvärdig utbildning för alla barn och elever i Vingåkers kommun.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

En likvärdig utbildning för alla barn och elever i Vingåkers kommun.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §

69 ()

BU 2020/195

Redovisning av HME-enkät
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Informationen presenteras muntligt på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

70 ()

BoU §

BU 2020/193

Redovisning av organisatoriska och sociala
skyddsronder, vårterminen 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens årshjul ska organisatorisk och social
skyddsrond genomföras varje vår på samtliga enheter. Chef och medarbetare går
tillsammans igenom en checklista och chefen gör sedan en bedömning om allt är som
det ska eller om det finns risker/brister i verksamheten.
Risker/brister delas in i tre grupper:
Låg risk – kräver ingen åtgärd
Medelhög risk – kräver någon typ av åtgärd inom rimlighetens gräns
Hög risk – kräver åtgärd snarast
Om risken/bristen är medelhög eller förhöjd och inte går att åtgärda på en gång ska en
handlingsplan tas fram. Under våren har fem av enheterna genomfört organisatorisk
och social skyddsrond – övriga fyra genomför den tidigt i höst. Det skiljer en del
mellan enheterna, men på flera ser vi att den psykiska påfrestningen är en risk – både
när det gäller upplevelsen att arbetet är psykiskt och känslomässigt påfrestande och
hur sådana upplevelser tas om hand. Likaså upplevs brister i inventering, utbildning
och arbetsplatsens utformning när det gäller hot och våld.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26
Redovisning av organisatoriska och sociala skyddsronder, vårterminen 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-26
Handläggare

Eva Karlsson
0151 - 191 11
eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/193

Redovisning av organisatoriska och sociala
skyddsronder, vårterminen 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens årshjul ska organisatorisk och social
skyddsrond genomföras varje vår på samtliga enheter. Chef och medarbetare går
tillsammans igenom en checklista och chefen gör sedan en bedömning om allt är som
det ska eller om det finns risker/brister i verksamheten.
Risker/brister delas in i tre grupper:
Låg risk – kräver ingen åtgärd
Medelhög risk – kräver någon typ av åtgärd inom rimlighetens gräns
Hög risk – kräver åtgärd snarast
Om risken/bristen är medelhög eller förhöjd och inte går att åtgärda på en gång ska en
handlingsplan tas fram.
Under våren har fem av enheterna genomfört organisatorisk och social skyddsrond –
övriga fyra genomför den tidigt i höst. Det skiljer en del mellan enheterna, men på
flera ser vi att den psykiska påfrestningen är en risk – både när det gäller upplevelsen
att arbetet är psykiskt och känslomässigt påfrestande och hur sådana upplevelser tas
om hand. Likaså upplevs brister i inventering, utbildning och arbetsplatsens
utformning när det gäller hot och våld.

Ärendets beredning
Chefen för respektive enhet har tillsammans med sina medarbetare gått igenom
checklistan vid organisatorisk och social skyddsrond. Chefen bedömer riskerna och
beskriver nödvändiga åtgärder där det behövs. Protokollet skickas till förvaltningen
för sammanställning till Barn- och utbildningsnämnden.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt förvaltningens årshjul ska varje chef genomföra en organisatorisk och social
skyddsrond tillsammans med medarbetarna en gång per år för att upptäcka och åtgärda
risker och brister i arbetsmiljön.
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
Förvaltningens ståndpunkt
Det är viktigt att varje chef genomför denna skyddsrond en gång per år för att ge våra
medarbetare en så god arbetsmiljö som möjligt. Vidare behöver uppföljning av insatta
åtgärder tidsättas och utvärderas kontinuerligt under året som ett naturligt inslag i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser
För att komma tillrätta med vissa risker/brister krävs utbyggnad/ombyggnad av vissa
lokaler.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning av organisatoriska och sociala skyddsronder, vårterminen 2020

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

För att barn och elever ska få så goda
möjligheter som möjligt till utveckling
behöver personalen må bra och eventuella
brister åtgärdas inom rimlig tid.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att
personalen ska må bra och trivas på sitt arbete.
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En förutsättning för att eleverna ska få så god
utbildning som möjligt är att lärare och övrig
personal mår bra och trivs.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och elever har rätt till god utbildning och detta tillgodoses bäst om
personalen trivs, mår bra och har en rimlig arbetsbelatsning.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

Genom att ha en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning är
förutsättningarna bättre om personalen trivs och mår bra.
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Redovisning av organisatoriska och sociala
skyddsronder, vårterminen 2020
Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens årshjul skall organisatorisk och social
skyddsrond genomföras under våren varje år. Detta år har den genomförts på fem av
nio enheter. De fyra som inte genomfört den under våren kommer att göra det under
ht-20.
Genomförande
Chef och medarbetare går tillsammans igenom en checklista och chefen gör
bedömning om allt är som det ska eller om det finns risker/brister i verksamheten.
Risker/brister delas in i tre grupper:
Låg risk – kräver ingen åtgärd
Medelhög risk – kräver någon typ av åtgärd inom rimlighetens gräns
Hög risk – kräver åtgärd snarast
Om risken/bristen är medelhög eller förhöjd och inte går att åtgärda på en gång ska en
handlingsplan tas fram.
Resultat av vårens organisatoriska och sociala skyddsronder (5 enheter)
Det ser lite olika ut på enheterna, men nedanstående risker/brister förekommer på
flera.
Hot och våld:
• Inventering har inte gjorts av vilka risker för hot och våld som finns i
verksamheten. (medelhög/hög risk)
• De anställda känner inte till riskerna (inkl vikarier) (medelhög/hög risk)
• De har inte heller fått utbildning i att förebygga hot och våld i arbetet.
(medelhög/hög risk)
• Arbetslokaler och enskilda arbetsplatser är inte utformade så att risker för hot
och våld förebyggs. (medelhög risk)
Arbetssituationen:
• Alla medarbetare vet inte vilka arbetsuppgifter de ska utföra (medelhög risk)
• Arbetet är tidspressat (medelhög risk)
• Alla vet inte hur de ska prioritera när tiden inte räcker till (medelhög risk)
Återhämtning
• Det finns inte utrymme för återhämtning i arbetet (hög risk)
• Det finns inte ostörda utrymmen som kan användas för vila och återhämtning
(medelhög/hög risk)
Psykisk påfrestning
• Arbetet är känslomässigt eller starkt psykiskt påfrestande (medelhög/hög risk)

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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•
•
•
•
•

Alla medarbetare vet inte var de ska vända sig för att få stöd vid starkt
psykiskt påfrestande arbete (medelhög risk)
Chefen ger inte tillräckligt med stöd i arbetsgruppen (medelhög risk)
Rapporterade brister för psykisk påfrestning och ohälsosam arbetsbelastning
åtgärdas inte (medelhög/hög risk)
Åtgärder följs inte upp (medelhög/hög risk)
Förebyggande arbete för att undvika ohälsa sker inte (medelhög risk)

Eva Karlsson, kanslichef
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

71 ()

BoU §

BU 2020/107

Särskilda tillsynsområden maj– augusti 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till särskilda tillsynsområden räknas kränkningar, hot och våld, olycksfall och tillbud,
skadegörelse samt klagomål som inträffar i och anmäls från nämndens alla
verksamheter.
Anmälningar som handlar om kränkningar samt om hot och våld utreds, och i vissa
fall är utredningen av en anmälan fortfarande pågående. Det förebyggande arbetet mot
kränkningar och hot och våld pågår ständigt i verksamheterna.
Arbetet med klagomålshanteringen är ett viktigt verktyg för hela förvaltningen i
arbetet med att utveckla alla verksamheter.
Under perioden är det flest anmälningar om olycksfall och tillbud (18 st). Dessa sker
framför allt i förskolan och i de lägre åldrarna i skola/fritids. Antalet anmälningar om
hot och våld (15) har enbart skett inom skola och fritidshem. Antalet kränkningar (11
st) har enbart skett inom skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-25
Särskilda tillsynsområden maj – augusti 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-25
Handläggare

Eva Karlsson
0151 - 191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/107

Särskilda tillsynsområden maj – augusti 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till särskilda tillsynsområden räknas kränkningar, hot och våld, olycksfall och tillbud,
skadegörelse samt klagomål som inträffar i och anmäls från nämndens alla
verksamheter. För att se antalet händelser, se bilaga.
Anmälningar som handlar om kränkningar samt om hot och våld utreds, och i vissa
fall är utredningen av en anmälan fortfarande pågående. Det förebyggande arbetet mot
kränkningar och hot och våld pågår ständigt i verksamheterna.
Arbetet med klagomålshanteringen är ett viktigt verktyg för hela förvaltningen i
arbetet med att utveckla alla verksamheter.
Under perioden är det flest anmälningar om olycksfall och tillbud (18 st). Dessa sker
framför allt i förskolan och i de lägre åldrarna i skola/fritids. Antalet anmälningar om
hot och våld (15) har enbart skett inom skola och fritidshem. Antalet kränkningar (11
st) har enbart skett inom skolan. Se bilaga.
Ärendets beredning
Händelser som sker inom ramen för de särskilda tillsynsområdena rapporteras genom
kommunens e-tjänst. Ärendet har därför beretts genom att utdrag ur detta system
gjorts, samt genom en genomgång av inkomna klagomål.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till
rektor. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Skollagen 2010:800
Förvaltningens ståndpunkt
För att kunna ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna är det viktigt att
huvudmannen har kännedom om vad som händer i verksamheterna för att kunna vidta
eventuella åtgärder.
Ekonomiska konsekvenser
Vid omfattande skadegörelse kan det bli kännbara ekonomiska konsekvenser för
enheten som drabbas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Särskilda tillsynsområden maj – augusti 2020

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Trygga säkerheten och likvärdigheten för
våra barn och elever i Vingåkers kommun.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Säkerställa att våra barn och elever har det bra i våra
verksamheter.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla barn och elever i våra verksamheter.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

De åtgärder som vidtas kommer alla elever tillgodo.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

Anmälningar som kommer in och som åtgärdas bidrar till en bättre tillvaro för
alla barn och elever.
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Särskilda tillsynsområden maj – augusti 2020
Inrapporterade kränkningar, hot- och våldssituationer, olycksfall och tillbud,
skadegörelse samt klagomål under perioden maj – augusti 2020.
Typ av anmälan

Antal

Anmälan om kränkning

Varav
förskola

Varav
fritidshem

11

Varav
skola
11

Anmälan om hot och våld

15

10

5

Anmälan om olycksfall och tillbud

18

7

9

2

Skadegörelse

2

1

1

Klagomål

3

3

Typ av
Kränkningar:
• Verbala, nedsättande och rasistiska kommentarer
• Fysiska, stryptag, knuffar, grimaser, neddragning av byxor
Hot och våld:
• Stenkastning mot annan
• slag mot huvudet
• verbala hot
• puttande
• stryptag
• hot om att kasta sten
• hot om att klippa halsen av en annan
• hugg i annans arm med penna
Olycksfall och tillbud:
• små barn som snubblar och ramlar och får skrapsår
• barn som klättrar och ramlar och slår sig
• avvikelse från skola – lärare hittar eleven på samhället
• stöld från två elevers väskor i omklädningsrum – återfunnet
• råka slå en annan med pinne
• bruten arm efter att ha halkat och fått armen under sig under en
brännbollsmatch
Skadegörelse:
• nedrivning av stuprör
• borttagning av brandsläckare

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Klagomål:
• skolskjuts
• hantering av kränkande behandling
• avsaknad av rutiner
Under våren har e-tjänsterna blivit väl kända bland personal och anmälningar har
kommit in från i stort sett alla enheter.
Rutinen med uppföljning och avslutning av rektor behöver bli bättre. I de flesta fall
har dock åtgärder vidtagits redan vid anmälningens upprättande – såsom samtal med
inblandade barn/elever och deras vårdnadshavare.

Eva Karlsson, kanslichef
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §

72 ()

BU 2020/120

Budget 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens budgetramar för 2021.
Sammanfattning av ärendet
KF:s beslutade budget för 2021 innebär för Barn- och utbildningsförvaltningen en ram
på 226 597 tkr, samma som för år 2020.
Eftersom ramen är oförändrad innebär detta besparingar för våra egna verksamheter. I
årets budget finns inte några uppräkningar för löner och hyreskostnader, samt externa
kostnader såsom skolskjuts, särskolor, gymnasieskola och köp av platser i annan
kommun och friskolor. De påverkbara kostnaderna för verksamheterna är främst
personalkostnader där en minskning av dessa kan påverka både skolresultat, kvalité
och arbetsmiljö inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-15
Handläggare

Jan Karlsson
0151 - 191 50
Jan.Karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/120

Budget 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens budgetramar för 2021.
Drift- och investeringsbudget
I budget 2021 är lokalhyror centralt under förvaltningskansliet för att förenkla för
verksamheterna i månadsuppföljning.
Eftersom ramen är oförändrad innebär detta besparingar för våra egna verksamheter. I
årets budget finns inte några uppräkningar för löner och hyreskostnader, samt externa
kostnader såsom skolskjuts, särskolor, gymnasieskola och köp av platser i annan
kommun och friskolor. De påverkbara kostnaderna för verksamheterna är främst
personalkostnader där en minskning av dessa kan påverka både skolresultat, kvalité
och arbetsmiljö inom verksamheterna.

Drift 2021 tkr
Ansvar
Förvaltningskansli
Gymnasiet
Förskola
Slottskolan 7 - 9
Slottskolan F-6
Marmorbyn
Sävstaskolan
Högsjö
Kulturskola
Elevhälsa
Särskola
Gymnasiet IM

Budget 2020
25 020
38 821
51 572
27 770
18 353
10 911
24 879
5 339
3 000
9 431
10 223
988
226 307

Budget 2021
44 188
42 000
45 021
20 607
16 427
9 484
21 639
3 812
2 802
9 335
10 118
874
226 307
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Investeringar 2021 tkr
Budget 2020
Investeringar enligt kommunplan 2020

600

Budget 2021
600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2021 av förvaltningschef.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndbeslut
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Skäl till beslut
Årligen återkommande
Avgift
Nej
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef, Barn- och Utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Budgetramar enligt kommunplan 2020.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

232

vingaker.se

6 (11)

233

vingaker.se

7 (11)

234

vingaker.se

8 (11)

Kommunplan 2020
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Ja, alla i kommunen.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Verksamheterna ska vara lika för alla barn.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

73 ()

BoU §

BU 2020/191

Verksamhetsberättelse januari – augusti 2020
Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2020 och skickar den vidare till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2020. I
verksamhetsberättelsen redovisas bland annat viktiga händelser, arbete med mål,
kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, internkontroll och framtid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14
Verksamhetsberättelse januari – augusti 2020
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-14
Handläggare

Eva Karlsson
0151 - 191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/191

Verksamhetsberättelse jan – aug 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2020 och skickar den vidare till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2020.
I verksamhetsberättelsen redovisas bland annat viktiga händelser, arbete med mål,
kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, internkontroll och framtid.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sedan 1 januari 2019 gäller den nya lagen för kommunal bokföring och redovisning
och enligt den ställs nya krav på kommunens delårsrapport. Verksamhetsberättelsen
för Barn- och utbildningsförvaltningen ingår i kommunens delårsrapport för 2020.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Barn- och utbildningsförvaltningens Verksamhetsberättelse jan-aug 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Verksamhetsberättelsen är en
sammanfattning av måluppfyllelsen av
nämndens mål. Kvalitetsredovisningen ligger
till grund för den och KR är ett viktigt
verktyg för alla enheter för att analysera och
utveckla verksamheten samt åtgärda de
brister som blir synliga.

En bra, likvärdig skola är viktigt för att
behålla och locka nya invånare till vår
kommun.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genom att ständigt analysera sin verksamhet i syfte att
utveckla den och åtgärda brister som blir synliga kan
vi erbjuda våra barn och elever god och likvärdig
utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

272

283

312

310

295

Fritidshem

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

64

67

53

21

22

Gymnasiet

390

380

i.u

i.u

i.u

•

Antal barn i förskolan har stadigt ökat se senaste fem åren och ökar ytterligare
kommande läsår

•

Elever som valt andra kommuner eller friskolor har ökat de senaste fem åren, men vi
ser en liten minskning kommande läsår
Ökningen av fritidshemselever i annan kommun eller friskola beror på att
fritidshemmet i Österåker togs över av Österåkersbygdens friskola inför läsåret 17/18
Elever i gymnasieskolan har ökat sedan 18/19 och ser ut att öka även 20/21
Andel behöriga förskollärare i förskolan är 42 % - 2019 var behörigheten 45 %
Andel behöriga lärare i grundskolan är 79,4 % - 2019 var behörigheten 73,3 %

•
•
•
•

2 Händelser av väsentlig betydelse
•

•
•
•
•
•
•

Den globala pandemin påverkade vårterminens arbete på många sätt. Stor frånvaro hos
barn, elever och personal vilket medförde att förändringar fick göras i den ordinarie
verksamheten och att krisgrupper aktiverades i hela organisationen för att på bästa sätt
hantera, samordna och stödja.
Meritvärdet för elever i årskurs 9 ökade jämfört med de tre senaste åren
Antal betyg A ökade jämfört med de tre senaste åren
Den nya högstadieskolan, Slottsskolan 7-9, öppnade i januari 2020
Förändring av ledningsorganisationen inom förskolan - 2 rektorer blev 3 i juni 2020.
Finansieringen av detta görs av avsatta medel till pedagogisk omsorg, Little Acorn,
som upphörde i januari 2020
Samarbetet med skolverket - Samverkan för bästa skola - år två av tre genomfört
Strålande Jul, TV 4:s julkonsert spelades in i Vingåkers kyrka och sändes nationellt på
julafton

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•

Kommunfullmäktiges mål bryts ner till nämndmål för Barn- och utbildningsnämnden
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genom ett gemensamt arbete mellan nämndens ordförande och förvaltningsledningen.
Verksamheternas kvalitetsredovisning ligger till grund för nämndens mål
Alla verksamheter bryter i sin tur ned nämndens mål till egna verksamhetsmål och
skapar aktiviteter och processer som styr mot dessa
Uppföljning av aktiviteter och processer sker i nuläget främst vid läsårsslut, men under
kommande läsår kommer alla chefer inom BoU att arbeta i Stratsys med mål- och
resultatstyrning. Uppföljning och utvärdering planeras in i årshjul med regelbundenhet
under hela läsåret för att tydligare och tidigare ha kontroll på att vi styr åt rätt håll.
Uppföljning och utvärdering skall ske tillsammans med personal

•
•
•

•

Intern kontroll
•

Förvaltningschef, kanslichef, utredare/strateg samt alla chefer gjorde en riskanalys
över områden som bedömdes som viktiga att tydligt följa upp
De områden vi kom fram till var hög frånvaro (elever och personal), kränkningar, det
sociala klimatet och inkluderande undervisning
En internkontrollplan togs fram där riskerna beskrivs samt förslag på
uppföljningsmetoder.
Alla chefer följer upp de fyra områdena tillsammans med sin personal fyra gånger
under året.
Kanslichef sammanställer internkontrollen i slutet av året för redovisning till
nämnden. Uppföljningarna är inlagda i våra årshjul

•
•
•
•
•

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
4.1

Måluppföljning

4.1.1 Ekonomi i balans
4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Målet är ej uppnått. Se ekonomisk redovisning längre ner.
4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Nämndens resultatmål är sammantaget delvis uppnådda.
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Meritvärden och andel elever som når alla mål samt är behöriga till gymnasiet har ökat, men
når inte upp till nämndens mål - 100 %. Andel A har ökat.
Andel inställda lektioner på åk 7-9 har inte gått att följa upp då ingen statistik förts.
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % har ökat under vårterminen - målet ej uppnått.
När det gäller trygghet och trivsel är målet delvis uppnått. Samtliga enheter arbetar ständigt
med förebyggande och åtgärdande arbete och de flesta barn och elever känner trygghet och
trivsel - dock inte alla, vilket är nämndens mål.
Målet att verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande med stöd av den centrala
elevhälsan anses som uppfyllt.
När det gäller styrning och ledning och personalens uppfattning är målet delvis uppfyllt
förutom hur personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
Detta område är det som får sämst resultat i HME-enkäten och anses ej uppnått.
Verksamheternas kvalitetsredovisningar ger delvis bra underlag för utveckling. Anses delvis
uppnått.

4.1.2.1.1 Nämndmål: 100 % av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella proven

Analys
•

P g a coronapandemin genomfördes inga nationella prov i åk 3.

4.1.2.1.2 Nämndmål: 100 % av eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla
ämnen

Analys
Målet 100 % är inte uppnått, men en ökning har skett.
•
•

I åk 9 är det 44,7 % som når målen i alla ämnen.
I åk 6 är det 56,7 % som når målen i alla ämnen.

Vi har ökat andelen elever som når målen i alla ämnen de senaste tre åren - från 39,0 till
44,7 % i år. Vårt arbete tillsammans med skolverket kring Betyg och bedömning har gett
effekt. Ett kollegialt lärande har tagit form där diskussioner kring undervisning och
bedömning sker.
Vi behöver bli bättre på att analysera resultaten för att få syn på vilka förändringar som krävs.
Under läsåret 20/21 kommer vi ha fokus på och utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet
för att höja kompetensen i analysarbetet och ta fram fruktbara aktiviteter. Tätare uppföljning
och utvärdering behövs för att säkerställa att vi gör rätt saker.
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4.1.2.1.3 Nämndmål: Andelen elever med gymnasiebehörighet ökar jämfört med föregående
år - målet är 100 %

Analys
Målet 100 % är inte nått, men en ökning har skett.
•

I år var andel elever som har gymnasiebehörighet 60,6 %. En ökning har skett jämfört
med de tre senaste åren då den lägsta siffran var 50 %.

Vårt arbete tillsammans med skolverket kring Betyg och bedömning har gett effekt. Ett
kollegialt lärande har tagit form där diskussioner kring undervisning och bedömning sker.
Under läsåret 20/21 kommer fokus ligga på inkluderande undervisning.
Vi behöver bli bättre på att analysera resultaten för att få syn på vilka förändringar som krävs.
Under läsåret 20/21 kommer vi ha fokus på och utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet
för att höja kompetensen i analysarbetet och ta fram fruktbara aktiviteter. Tätare uppföljning
och utvärdering behövs för att säkerställa att vi gör rätt saker.

4.1.2.1.4 Nämndmål: Elever med betyget A ökar i jämförelse med föregående år

Analys
•

Andelen A ökade från 3,5 % vt-19 till 7,6 % vt-20.

En ökning av andel A, B och C har skett detta år och andel F har minskat. Vårt arbete med
skolverket kring betyg och bedömning har gett god effekt då lärarna tillsammans har
diskuterat undervisningen och bedömningskriterier.

4.1.2.1.5 Nämndmål: Andelen inställda lektioner minskar i årskurs 7-9

Analys
På grund av Covid 19 blev skolan tvungen att lösa sitt uppdrag med en stor del av personalen
och eleverna sjuka. De fick göra omgrupperingar, slå ihop grupper och ämnen samt ställa om
till digitala lektioner på distans när så behövdes. Detta gjorde att det inte var möjligt att föra
statistik över inställda lektioner. Från och med i höst finns en plan för hur detta ska
dokumenteras.
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4.1.2.1.6 Nämndmål: Alla barn och elever känner trygghet och har arbetsro i de olika
verksamheterna

Analys
Målet delvis uppnått, men vi har fortfarande några barn och elever som inte känner trygghet
och trivsel i förskola och skola.
•
•
•

Enligt enkäten Liv, hälsa, ung som genomförs av Region Sörmland vart tredje år ser vi
att elever i åk 7 och 9 känner större trivsel både i och utanför skolan och att de har
studiero, jämfört med 2017.
I alla våra F-6-skolor och fritidshemmen arbetas det ständigt med trygghet och trivsel,
i varierande grad. Det görs många aktiviteter för att trygga eleverna, men vi har i år
ingen tillförlitlig enkät som visar i vilken mån vi lyckats.
Inom förskolan används främst reflektionsprotokoll, utvärderingsprotokoll,
vårdnadshavarenkät och egna observationer och förskolan visar ett gott resultat för
värdegrundsarbetet

Ett arbete pågår med att ta fram tillförlitliga enkäter som kan löpa över tid för att kunna
jämföra resultaten år från år.

4.1.2.1.7 Nämndmål: Ordningsregler är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna i de
olika verksamheterna. Barnen/eleverna upplever att det finns ett rättvist system i
skolan.

Analys
Målet delvis uppnått, men inte fullt ut.
•

På vissa skolor har ordningsregler upprättats tillsammans med barn och elever, men
inte på alla. I de fall de finns är de inte alltid implementerade bland all persoanl.

Förvaltningsledningen behöver utarbeta ett system för bättre uppföljning av nämndmålen.

4.1.2.1.8 Nämndmål: De olika verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande
under rektors ledning och med stöd av den centrala elevhälsan.

Analys
Målet anses uppnått då alla verksamheter arbetar med hälsofrämjande och förbyggande
åtgärder med stöd av den centrala elevhälsan.
•
•

Den centrala elevhälsan har under året arbetat tillsammans med de olika skolorna när
det gäller t ex stresshantering, sömn, motion, kost, psykosociala samtal
Centrala elevhälsan har arbetat fram en rutin för tidig intervention vid frånvaro och
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•

gått igenom denna i rektorsgruppen.
Många insatser har genomförts för elever som har problematisk skolfrånvaro, men
trots detta har en del elever fortsatta svårigheter att komma till skolan. Arbetet med
detta fortsätter läsåret 20/21

Under läsår 20/21 kommer en ny Trygghetsplan implementeras som mer fokuserar på
främjande och förebyggande arbete tillsammans med elever och personal.

4.1.2.1.9 Nämndmål: Den ogiltiga frånvaron minskar i årskurs 7-9 - målet är 0 %

Analys
Målet ej uppnått.
•

Den ogiltiga frånvaron sjönk under höstterminen för att sedan öka under våren.
Eventuellt kan Covid 19 spela en viss roll då elever stannade hemma utan att
sjukanmälas. Snitt för ht-19 var 7 % och för vt-20 var det 13,2 %.

•
4.1.2.1.10 Nämndmål: Samverkan sker med kommunens folkhälsosamordnar och projektet
Framtidstro

Analys
Målet delvis uppnått
Samarbete inom förskolan, skolan och kulturskolan för att erbjuda våra barn och elever
positiva upplevelser som stärker integration och framtidstro
•
•

sång och dans i förskolan och skolan - stärker språket och motoriken
Dreamcamp för åk 7-9 för att stärka självförtroende och framtidstro

•
4.1.2.1.11 Nämndmål: Personalen upplever att närmaste chef ger förutsättningar för att de
ska kunna ta ansvar i deras arbete

Analys
Målet delvis uppnått.
•

Resultatet på årets HME-enkät visar ett något sämre resultat än 2019

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.
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4.1.2.1.12 Nämndmål: Personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas
på ett bra sätt

Analys
•

Resultatet på årets HME-enkät är i paritet med tidigare år. Dock är det detta område
som har lägst värde inom alla verksamheter.

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.

4.1.2.1.13 Nämndmål: Personalen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete

Analys
Målet delvis uppnått.
•

Årets HME-enkät visar ett något lägre resultat jämfört med tidigare år.

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.

4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Målet ej uppnått för delåret.
•

Från och med augusti 2020 skrivs tjänsteutlåtanden i den nya mallen där det framgår
hur beslutet bidrar till genomförande av ett eller flera av de 17 hållbarhetsmålen i
agenda 2030

9

257

4.1.3.1.1 Nämndmål: Kvalitetsredovisningen ger underlag för utveckling

Analys
Målet delvis uppnått.
•
•
•

Kvalitetsredovisningarna ger bra underlag för resultatutfallet, men brister i
analysdelen.
Förutom i Förskolans kvalitetsredovisning är analyserna inte tillräckligt utförliga för
att ge bra underlag för utveckling
Under året har två externa utredningar genomförts som gett en bra bild över vilka
utvecklingsområden förvaltningen har. Det är det systematiska kvalitetsarbetet på alla
nivåer samt likvärdighet mellan kommunens skolor.

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större samt att kunskapen i
att utföra kvalitativa analyser ökar.

4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet uppnått.
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd
Arbetar för likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma utbud som
skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och idrottsupplevelser.
Planeringsarbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla
kommunens delar.T ex att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla
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pedagoger via digitala verktyg.

4.1.4.1.1 Nämndmål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten
är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet uppnått.
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd.
Arbetar för likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma utbud som
skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och idrottsupplevelser.
Planeringsarbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla
kommunens delar.T ex att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla
pedagoger via digitala verktyg.
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4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och utbildningsnämnden

Ack utfall
Aug 2020
159 939

Ack budget
Aug 2020
150 879

Avvikelse
mot budget
Aug 2020
-9 061

Årsbudget
Aug 2020
226 307

Prognos Aug
2020
-10 661

Kommentar
För Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har en del av de åtgärder för att komma i balans inte kunnat
genomföras i tillräcklig omfattning. Målet om en besparing på 5 334 tkr under höstterminen förväntas inte nås vid
delårsprognosen. Extra åtgärder kan behövas sättas in.
Sammanfattning av besparingar inför höstterminen 2020:
Förskoleklass, fritidshem och skola 2 859 tkr
Modersmål 1 200 tkr
Förskola 825 tkr
Kulturskola 450 tkr
Totalt 5 334 tkr
Slottsskolan 7-9

19 575

19 173

-402

28 758

-643

Kommentar
Inför hösten minskades antalet stödresurser och 1,5 undervisande lärare. Inför skolstart förändrades förutsättningarna för
elever som skrevs in som var i behov av särskilt stöd, vilket genererar samma antal assistenter från vårterminen till
höstterminen men enheten får ökat belopp från elevhälsan som täcker kostnaden för minst en av assistenterna.
Kostnaderna för fortbildning/kompetensutveckling ha minskat det här året då det satsas på utvecklingsorganisation inom
ramen för Samverkan för bästa skolan med ca. 50 tkr
Under höstterminen 2020 har fler behöriga lärare anställts, vilket leder till ökad kvalitet och personalkostnad.
Slottsskolan F-6

13 578

12 236

-1 343

18 353

-2 273

Kommentar
Personalkostnad avviker sammantaget med -620 tkr. Av personalkostnaderna är drygt 500 tkr ersättningar till timvikarier.
Under coronapandemin rusade dessa kostnader även om skolan haft stora vikariekostnader innan dess.
Elevantalet på skolan har ökat avsevärt sedan det nya läsåret (augusti). Detta har medfört att enheten har varit tvingad att
anställa fler personal. Av det nya elevunderlaget finns flera elever som är i behov av särskilt stöd.
Lokalkostnaden avviker negativt mot budget med -184 tkr kr och justeras under hösten.
Övriga kostnader avviker negativt med -55 062 kr. En stor del av den kostnaden kan förklaras genom ökade kostnader
kopplat till rehabilitering i personalgruppen samt ökade kostnader för förbrukningsinventarier samt div möbler.
Sävstaskolan

16 993

16 587

-406

24 879

492

Kommentar
I grundskolan har ett vikarieschema implementerats i syfte att minska behovet av att hyra in timvikarier vid
sjukfrånvaro/övrig ledighet. Detta bör resultera i en minskad personalkostnad. Nya elever har tillkommit under
Höstterminen, vilket kommer att resultera i ett högre antal elever per anställd pedagog. Risken med att öka detta nyckeltal
är att pedagogerna snabbare blir utarbetade, vilket i sin tur skulle kunna leda till en högre sjukfrånvaro i personalgruppen.
Underskottet i verksamheten kan delvis förklaras med att timvikarier tagits in vid längre sjukfrånvaro.
Högsjö skola

3 693

3 560

-134

5 339

-201

Kommentar
indragning av 0,7 % tjänst har genomförts samt att en fritidspersonal är tjänstledig på 100% fram till årsskiftet. Det
sammantaget minskar personalkostnaden.
För elever från annan kommun med extraordinära stödbehov är ersättningen en osäkerhetsfaktor där förvaltningen
förväntas täcka skillnaden för att nollresultat ska uppnås.
Till sist vill uppmärksammas att skolan har ett mycket stort behov av att anställa en lärare i fritidshem (fritidspedagog).
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Verksamhetens resultat
Marmorbyns skola

Ack utfall
Aug 2020
8 529

Ack budget
Aug 2020
7 274

Avvikelse
mot budget
Aug 2020
-1 255

Årsbudget
Aug 2020
10 911

Prognos Aug
2020
-2 057

Kommentar
En av fem studiehandledare som skulle avsluta sin anställning återanställdes i samråd med förvaltningen, för att säkerställa
studiehandledningen i Tigrinja. Anställningen ska finansieras med statsbidrag för ökad likvärdighet men är inte klart.
En elevassistent 80% ska finansieras med statsbidrag för ökad likvärdighet men är inte klart.
Specialpedagog är registrerad som heltid på enheten, och ska vara endast 40%. Annan enhet kommer då att belastas.
Fritids har även minskats på personal.
Prognosen beror på fördelning av statsbidrag för ökad likvärdighet. Fram tills statsbidraget är fördelat så stannar det under
förvaltningskansliet,
Förskolan

34 720

34 383

-336

51 572

0

Kommentar
Åtgärderna som gjorts från underskottet i mars på 744 254 kr till ett minus i augusti på 220 969 kr har gjorts att
underskottet minskat med 523 285 kr. Hela effekten kommer att visa sig under hösten då enheten siktar på ett plus minus
noll resultat. Detta innebär dock inte att hela besparingen på 900 000 kr kommer att klaras av till december. Avtalsrörelsen
som avstannat är en osäkerhetsfaktor.
Kulturskolan

1 943

2 000

58

3 000

0

Kommentar
Kulturskolan har haft ett ”köpstopp” sedan i våras och vi har bevakat våra intäkter och kostnader noggrant. Vår
ekonomiska utfästelse bygger på en besparing på 40% tjänst.
Vår verksamhet är långtgående beroende av statliga intäkter. I längden ser vi problem med att förlita oss på dessa extra
medel och vi riskerar att tappa kompetent personal då vi ej kan erbjuda tillsvidaretjänster som bygger på extern
finansiering.
Centrala elevhälsan

14 339

13 103

-1 236

19 654

-1 340

Kommentar
Elevhälsan och särskola.
Ansvar Stödresurser visar ett negativt resultat på dryga 340 000 kr men förhoppningsvis 0 till årsskiftet.
Ansvar Särskola visar på dryga minusresultat, idag - 893 000 kr. Detta kommer att växa mycket under hösten då
ytterligare 5 elever börjat grundsärskolan ht-20 (3 inflyttningar och 2 från kommunens grundskolor). Färre elever lämnar
gymnasiesärskolan än vad som fylls på från grundsärskolan.
Förvaltningskansliet

46 537

42 187

-4 350

63 278

-4 639

Kommentar
Prognos Förvaltningskansliet
Politisk verksamhet Barn- och Utbildningsnämnden +122 tkr
Gymnasieskolan externt -2 999 tkr
Kansli- och förvaltningschef -3 318 tkr (varav återlagt besparingskrav - 3 493 tkr från gymnasieskolan)
Prognos -6 195
Att hantera under höstterminen:
Statsbidrag för ökad likvärdighet återstår +1 068 tkr att fördela .
Ofördelat vid avstämning +488 tkr.
Totalt att fördela +1 556 tkr
Uppföljning av åtgärdsplan för höstterminen 5 359,5 tkr besparing.
Se bilaga
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5 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•
•
•
•

Inom förskolan utökades ledningen till 3 rektorer istället för 2
2 biträdande rektorer har tillsatts på 2 av våra F-6-skolor
Sjukfrånvaron har ökat inom BoU de senaste åren
Sjukfrånvaron bland personalen var hög under perioden mars-maj p g a corona.
Genom att ställa om och hjälpas åt, låna personal från andra verksamheter - både inom
och utanför Barn- och utbildningsförvaltningen hanterades läget tillfredsställande.
Svårigheter finns att anställa behöriga förskollärare, lärare och fritidspedagoger.
Förvaltningschefen slutar i september, vilket påverkar hela organisationen under
rekrytering/omställning

6 Förväntad utveckling
Den utveckling vi förväntar oss utgår till stor del från förvaltningens samarbete med
Skolverket, Samverkan för bästa skola, samt från de två utredningar som under året har
genomförts av externa aktörer. Utredningarna handlar om förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete respektive likvärdighet, måluppfyllelse och integration i Vingåkers F-6-skolor.
Den utveckling vi förväntar oss innebär följande:
•
•

•
•

•
•
•

Vid varje åtgärd och beslut skall det som bedöms vara barnets bästa beaktas i första
hand.
De behov som finns hos barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare utgör
utgångspunkt för varje åtgärd och beslut. På så sätt skapas en styrkedja som har ett
bottom-up-perspektiv, istället för det top-down-perspektiv som karaktäriserar dagens
styrkedja.
Kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete genomförs under läsår 20/21 i
form av utbildning och handledning. Insatsen vänder sig till barn- och
utbildningsnämnden, förvaltningsledningen samt verksamhetsledningen.
Ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet implementeras. Detta
förväntas bidra till att:
o utvecklingsarbetet utgör en integrerad del av varje medarbetares ordinarie
arbete.
o möjligheterna för barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare att bli mer
delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet förbättras.
o beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser utgår från fakta och
från grundligt genomförda analyser.
o hela förvaltningen tillämpar ett mer processorienterat arbetssätt än vad som
görs idag.
Genom kvalitativa analyser säkerställs att rätt åtgärder sätts in för barn och elever. På
så sätt förbättras barn och elevers förutsättningar och därmed också deras möjligheter
till bästa möjliga utveckling.
Kompetensutveckling i inkluderande och språkinriktad undervisning genomförs för att
bättre kunna stödja alla elever.
Med en krympande budget finns risk för att trenden med förbättrade elevresultat
stannar av då färre pedagoger ska utbilda fler barn och elever.
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Besparingar per enhet ht‐20
Verksamhet

Slottsskolan 7‐9

Åtgärd
Minskning med 2
pedagoger och 1
stödresurs

Högsjö

Minska 3 tjänster,
elevassistent/fritids.
Återhållsam med vikarier
Sammanslagning av
klasser, minskning med 3
lärare
Minskning med 0,7
personal

Marmorbyn och
modersmål

Neddragning av 2 st
fritidspersonal. Ej
förlänga 5 st moders‐
målslärare. Återhållsam
med vikarier.

Slottsskolan F‐6

Sävstaskolan

Förskolan

Kulturskolan
Totalt

Samordning ass.tjänst
0,75. Endast en förskola
öppen under sommaren.
Minska med en avdelning
2 bsk. Minskning med
0,75 bsk Högsjö.
Neddragning av
danstjänst 0,5 och
dramatjänst 0,4

Belopp ht‐20

Per månad (5 mån) Personalkostnad i feb

Personalkostnad i april

Personalkostnad i aug Diff feb‐aug

700 000

140 000

2 150 000

1 950 571

1 968 803

‐181 197

620 000

124 000

1 692 000

1 546 158

1 773 596

81 596

750 000

150 000

1 916 000

1 972 297

1 842 430

‐73 570

192 500

38 500

361 000

357 115

372 617

11 617

1 747 000

349 400

1 253 000

1 211 946

1 087 900

‐165 100

900 000

180 000

4 083 000

3 581 462

3 694 203

‐388 797

450 000

90 000

372 000

427 101

225 393

‐146 607

5 359 500

1 071 900

11 046 650

10 964 942

‐862 058
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §

74()

BU 2020/203

Revidering av plan för introduktion av nyanlända elever
Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Plan för introduktion av nyanlända i
Vingåkers kommun (BU § 12/2017) upphävs, och därmed ska introduktion av
nyanlända barn och elever i Vingåkers kommun ingå i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2014 antog Barn- och utbildningsnämnden förvaltningens förslag på
introduktionsplan för nyanlända. Nämnden antog sedan en reviderad version av planen
2016. Planen beskriver villkor och situationer som många personer som anländer till
Sverige har upplevt, och upplever. Planen innehåller även nationellt fastslagna
definitioner av flera begrepp. Slutligen beskrivs de arbetssätt nämndens verksamheter
använt vid mottagandet av nyanlända barn och elever.
Då nämndens verksamheter numera har en annan organisation för mottagande av
nyanlända barn och elever än vid revideringen av planen, är beskrivningarna av
verksamheternas arbetssätt inte längre relevanta. Istället för att revidera planen föreslår
förvaltningen att Barn- och utbildningsnämnden upphäver den. Detta för att
dokumentets innehåll snarare är att likna vid en rutin som beskriver ett bestämt
tillvägagångssätt för hur verksamheterna ska genomföra sitt uppdrag, än en lokal plan
för vad som ska genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26
Bu § 54/2020
Beslutet skickas till
Samtliga chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

264

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-26
Handläggare

My Zinderland
0151-193 95
My.Zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/204

Plan för introduktion av nyanlända i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Plan för introduktion av nyanlända i
Vingåkers kommun (BU § 12/2017) upphävs, och därmed ska introduktion av
nyanlända barn och elever i Vingåkers kommun hanteras i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens rutiner.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2014 antog barn- och utbildningsnämnden förvaltningens förslag på
introduktionsplan för nyanlända. Nämnden antog sedan en reviderad version av planen
2016.
Planen beskriver villkor och situationer som många personer som anländer till Sverige
har upplevt, och upplever. Planen innehåller även nationellt fastslagna definitioner av
flera begrepp. Slutligen beskrivs de arbetssätt nämndens verksamheter använt vid
mottagandet av nyanlända barn och elever.
Då nämndens verksamheter numera har en annan organisation för mottagande av
nyanlända barn och elever än vid revideringen av planen, är beskrivningarna av
verksamheternas arbetssätt inte längre relevanta. Istället för att revidera planen föreslår
förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden upphäver den. Detta för att
dokumentets innehåll snarare är att likna vid en rutin som beskriver ett bestämt
tillvägagångssätt för hur verksamheterna ska genomföra sitt uppdrag, än en lokal plan
för vad som ska genomföras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Den styrmodell som antagits av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun (2015-0615, § 58) utgår från en renodlad rollfördelning mellan kommunens politiker och
tjänstepersoner. Modellen beskriver att den politiska nivån ska arbeta utifrån
frågeställningar om vad som ska uppnås och när det ska ske. Tjänstepersonerna avgör
sedan hur detta ska ske och av vem.
Förvaltningens ståndpunkt
Genom att upphäva planen kan barn- och utbildningsnämnden tillämpa den renodlade
rollfördelning kommunfullmäktige föreskriver, och barn- och utbildningsförvaltningen
bereds möjlighet att uppdatera och anpassa arbetssätt utifrån aktuella omständigheter.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

För att få en stark, tydlig och utvecklande
styrkedja i kommunens verksamheter för
barn och elever krävs en tydlig fördelning av
roller och ansvar. Ett beslut att upphäva
denna plan bidrar till att skapa denna typ av
styrkedja, och därmed också till förbättrade
förutsättningar för barn och elever.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom att skapa en stark, tydlig och utvecklande
styrkedja bidrar beslutet till att säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning av god
kvalitet till alla barn och elever.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla barn och elever i kommunens verksamheter.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Alla barn och elever berörs av verksamheternas förmåga och förutsättningar
att ta emot alla barn och elever på det sätt de behöver tas emot.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Genom att skapa en stark, tydlig och utvecklande styrkedja bidrar beslutet till att
säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet till alla barn
och elever.
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-09

64 (68)

Bu § 54

BU 2020/203

Revidering av plan för introduktion av nyanlända elever
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Plan för introduktion av nyanlända i
Vingåkers kommun (BU § 12/2017) upphävs, och därmed ska introduktion av
nyanlända barn och elever i Vingåkers kommun ingå i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2014 antog Barn- och utbildningsnämnden förvaltningens förslag på
introduktionsplan för nyanlända. Nämnden antog sedan en reviderad version av planen
2016. Planen beskriver villkor och situationer som många personer som anländer till
Sverige har upplevt, och upplever. Planen innehåller även nationellt fastslagna
definitioner av flera begrepp. Slutligen beskrivs de arbetssätt nämndens verksamheter
använt vid mottagandet av nyanlända barn och elever.
Då nämndens verksamheter numera har en annan organisation för mottagande av
nyanlända barn och elever än vid revideringen av planen, är beskrivningarna av
verksamheternas arbetssätt inte längre relevanta. Istället för att revidera planen föreslår
förvaltningen att Barn- och utbildningsnämnden upphäver den. Detta för att
dokumentets innehåll snarare är att likna vid en rutin som beskriver ett bestämt
tillvägagångssätt för hur verksamheterna ska genomföra sitt uppdrag, än en lokal plan
för vad som ska genomföras.
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut dock med ett
ändringsyrkande, i form av att ändra från ”och därmed ska introduktion av nyanlända
barn och elever i Vingåkers kommun hanteras i enlighet med Barn- och
utbildningsförvaltningens rutiner” till ”och därmed ska introduktion av nyanlända
barn och elever i Vingåkers kommun ingå i det systematiska kvalitetsarbetet”.
Propositionsordning
Ordförande ställer följande förslag till propositionsordning, förvaltningens förslag till
beslut ställs mot ordförandes förslag till beslut.
Ordförande finner att utskottet beslutar enligt ordförandes beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26
Beslutet skickas till
Samtliga chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-09

46 (68)

Tid och plats
Onsdagen den 9 september 2020 kl. 13.00-14.50 i Slottsdammen, Säfstaholms slott i Vingåker
Beslutande ledamöter
Ing-Mari Frössevi (C), ordförande
Erika Rask (S), tjänstg. ers.
Fredrik Andersson (M)
Övriga deltagare
Anders Danielsson, förvaltningschef
Agneta Arvidsson, tf. förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Alan Grande, sekreterare

Paragrafer

38–57

Datum för justering

2020–09–14

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Alan Grande
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Ing-Mari Frössevi
Justerande

……………………………………………………………………………….

Fredrik Andersson
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-09

47 (68)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-09-09

Datum för anslagsuppsättande

2020-09-14

Datum för anslagsnedtagande

2020-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Alan Grande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §

75 ()

BU 2020/196

Riktlinjer för föreläggande och vite gällande skolplikt
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta de föreslagna riktlinjerna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdnadshavarens ansvar innebär att se till att eleven kommer till skolan och närvarar
vid alla sina lektioner. Om en elev inte gör det kan elevens hemkommun förelägga
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
Ett föreläggande är ett beslut som fattas av en myndighet och som innehåller en
begäran om att en person skall utföra något. Beslut om föreläggande fattas av
förvaltningschefen. Enligt skollagen får ett föreläggande förenas med vite. Ett vite är
en summa pengar som en myndighet kan besluta att en person ska betala om personen
inte har följt myndighetens beslut. Beslut om att förena ett föreläggande med vite
fattas av Barn- och utbildningsnämndens utskott.
Ett vitesföreläggande får inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar har gjorts
för att finna en lösning på frivillig väg och det åligger hemkommunen att visa att
vårdnadshavaren inte fullgjort sina skyldigheter.
Ett vite kan innebära att betalning skall ske vid ett enstaka tillfälle, eller löpande vilket
innebär att ett visst belopp ska betalas med jämna intervaller så länge inte
föreläggandet följs. Vitesbeloppet uppgår till 1 procent av respektive vårdnadshavares
årsinkomst och i det fall ett tidigare utdömt vite inte resulterat i att eleven fullgör sin
skolplikt kan beloppet höjas med 0,5 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-28
Riktlinjer – föreläggande och vite gällande skolplikt
Beslutsunderlag
Författningssamlingen
Samtliga chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-28
Handläggare

My Zinderland
0151 – 193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/196

Riktlinjer för föreläggande och vite gällande skolplikt
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.

barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta de föreslagna riktlinjerna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdnadshavarens ansvar innebär att se till att eleven kommer till skolan och närvarar
vid alla sina lektioner. Om en elev inte gör det kan elevens hemkommun förelägga
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
Ett föreläggande är ett beslut som fattas av en myndighet och som innehåller en
begäran om att en person skall utföra något. Beslut om föreläggande fattas av
förvaltningschefen.
Enligt skollagen får ett föreläggande förenas med vite. Ett vite är en summa pengar
som en myndighet kan besluta att en person ska betala om personen inte har följt
myndighetens beslut. Beslut om att förena ett föreläggande med vite fattas av barnoch utbildningsnämndens utskott.
Ett vitesföreläggande får inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar har gjorts
för att finna en lösning på frivillig väg och det åligger hemkommunen att visa att
vårdnadshavaren inte fullgjort sina skyldigheter.
Ett vite kan innebära att betalning skall ske vid ett enstaka tillfälle, eller löpande vilket
innebär att ett visst belopp ska betalas med jämna intervaller så länge inte
föreläggandet följs.
Vitesbeloppet uppgår till 1 procent av respektive vårdnadshavares årsinkomst och i det
fall ett tidigare utdömt vite inte resulterat i att eleven fullgör sin skolplikt kan beloppet
höjas med 0,5 procent.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I skollagens (2010:800) sjunde kapitel beskrivs vårdnadshavarens ansvar att se till att
eleven fullgör sin skolplikt. Om en elevs vårdnadshavare inte fullgör sina skyldigheter
gällande eleven skolplikt kan hemkommunen besluta om ett föreläggande. Detta
föreläggande får förenas med vite, vilket ska utformas i enlighet med lagen om vite
(1985:206).
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att riktlinjer för föreläggande och vite gällande skolplikt behövs
för att säkerställa att alla ärenden hanteras utifrån samma lokala reglering.
Ekonomiska konsekvenser
Riktlinjerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen, eftersom ett
utdömt vite tillfaller staten.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Riktlinjer – Föreläggande och vite gällande skolplikt
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Författningssamlingen
Samtliga chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av
Kommunfullmäktiges övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande mål i kommunplanen?
Skriv max 3-4 meningar.

Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under mandatperioden
uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella
statsbidrag.

Skola - Alla barn och ungdomar ska
inspireras, motiveras och få stöd så Beslutet om att anta de föreslagna riktlinjerna
att deras självkänsla, mod och
bidrar till att säkerställa att alla skolpliktiga
nyfikenhet leder till utveckling,
elever får den utbildning de har rätt till.
lärande och framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i Vingåkersbygden
upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal
service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut i
kommunstyrelse och nämnder ska
det framgå hur det bidrar till tillväxt
Se bilaga Agenda 2030.
och genomförandet av minst ett av
de 17 hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål
för att läsa mer.
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Beslutet om att anta de föreslagna riktlinjerna bidrar
till att säkerställa att alla skolpliktiga elever får den
utbildning de har rätt till.
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Beslutet om att anta de föreslagna riktlinjerna bidrar
till att säkerställa att alla ärenden hanteras utifrån
samma lokala reglering. Det bidrar i sin tur till att
säkerställa att alla skolpliktiga elever får samma
behandling och garanteras sin rätt till utbildning.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
Elever som inte fullgör sin skolplikt kan komma att beröras av beslutet om deras
vårdnadshavare får ett vitesföreläggande.
Alla elever kan komma att få en ökad förståelse för innebörden av skolplikten, i
och med att konsekvenserna av att inte fullgöra skolgången tydliggörs.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐
Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
Ja. Ett exempel på detta är att den föreslagna storleken på vitesbeloppet är en
andel av vårdnadshavarens inkomst. Detta är ett försök att göra verktygets
påverkan på vårdnadshavaren, och eleven, så likvärdig som möjligt.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Beslutet bidrar till att säkerställa att alla skolpliktiga elever får samma behandling
och garanteras den utbildning eleven har rätt till.
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Riktlinjer – föreläggande och vite gällande skolplikt
Ansvaret för att en elev fullgör sin skolplikt är tredelat mellan vårdnadshavare, hemkommun och
huvudman (7 kap. 20–22 §§ skollagen). Vårdnadshavarens ansvar innebär att se till att eleven fullgör
sin skolplikt, vilket i praktiken innebär att se till att eleven kommer till skolan och närvarar vid alla
sina lektioner.
Om en elev inte kommer till skolan är hemkommunens skarpaste verktyg för att åtgärda detta
möjligheten att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Detta föreläggande får
förenas med vite.

Föreläggande
Ett föreläggande är ett beslut som fattas av en myndighet och som innehåller en begäran om att en
person skall utföra något. Ett föreläggande skall vara skriftligt och det skall vara utformat så att det
alltid finns en möjlighet att fullgöra det genom att utföra den eller de åtgärder som beslutet beskriver.
När det gäller en elevs skolplikt är målsättningen med de åtgärder som vårdnadshavaren skall utföra
att eleven inställer sig vid den skola där skolplikten ska fullgöras.
Beslut att förelägga en elevs vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter när en skolpliktig elev inte
fullgör sin skolgång fattas, enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, av
förvaltningschef. Beslutet gäller omedelbart om inte annat beslutas.

Vite
Ett vite är en summa pengar som en myndighet kan besluta att en person ska betala om personen inte
har följt myndighetens beslut.
När det gäller en elevs skolplikt innebär vitesföreläggandet att vårdnadshavaren skall betala en viss
summa till kommunen om eleven inte kommer till skolan och närvarar vid sina lektioner.
Beslut att förena ett föreläggande med vite fattas, enligt barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning, av barn- och utbildningsnämndens utskott.
När får vite utfärdas?
Ett vitesföreläggande får inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar har gjorts för att finna en
lösning på frivillig väg. Ett föreläggande får till exempel inte utfärdas om eleven vägrar att gå i skolan
trots att vårdnadshavaren har gjort vad som ankommer på denne i detta sammanhang (prop.
1985/86:10 s. 91). Det ligger därför på hemkommunen att visa att vårdnadshavaren inte fullgjort sina
skyldigheter (kammarrättens dom 2019-04-02, mål nr 2228-2229-18).
Vem ska vitesföreläggandet riktas till?
Ett föreläggande om vite måste riktas till en namngiven person. Om det inte går att fastställa vem av
en elevs vårdnadshavare som bär huvudansvaret för att skolplikten inte fullgörs ska ett föreläggande
riktas individuellt till var och en av dem.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Vad ska vitesföreläggandet innehålla?
Vitesföreläggandet skall tydligt ange vilka åtgärder vårdnadshavaren ska vidta för att undgå skyldighet
att betala det fastställda vitesbeloppet. Det skall också framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken
tidsfrist åtgärden ska vidtas.
Utformning
Ett vite kan utformas på två sätt:
1. vid ett enstaka tillfälle
2. löpande, vilket innebär att ett visst belopp ska betalas med jämna intervaller så länge
inte föreläggandet följs
Om personen inte följt föreläggandet kan kommunen meddela ett nytt föreläggande och i detta sätta ut
ett högre vite.
Delgivning
Huvudprincipen är att beslutet i original eller i bestyrkt kopia ska överlämnas till adressaten
personligen.1
Vitesbeloppets storlek
Vitesbeloppet uppgår till 1 procent av respektive vårdnadshavares årsinkomst. I det fall ett tidigare
utdömt vite inte resulterat i att eleven fullgör sin skolplikt kan beloppet höjas med 0,5 procent.

Rättsliga utgångspunkter
6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken – Vårdnad, boende och umgänge
Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se
till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att
barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga
omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte
att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att
barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.
7 kap 20 § skollagen – Vårdnadshavares ansvar
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
7 kap 23 § skollagen – Föreläggande och vite
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare
inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. För en elev i specialskolan, sameskolan eller
förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller sameskola är det i stället huvudmannen för
respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.
Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. Lag (2017:1115).

1

RÅ 1987 ref. 44
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8.5 och 9.12 barn- och utbildningsförvaltningens delegationsordning
Beslut att förelägga en elevs vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter när skolpliktig elev
inte fullgör sin skolgång, enligt 7 kap 23 § skollagen, fattas av förvaltningschef. Beslutet gäller
omedelbart om inte annat beslutas.
8.6 och 9.13 barn- och utbildningsförvaltningens delegationsordning
Beslut att förena ett föreläggande enligt ovanstående med vite, enligt 7 kap 23 § andra stycket
skollagen, fattas av barn- och utbildningsnämndens utskott.

Om du har frågor
Om du har frågor om föreläggande och vite angående en elev i en särskild skola är du välkommen att
kontakta aktuell skolas rektor. Om du har generella frågor om elevens skolplikt och rätt till utbildning
är du välkommen att vända dig till utredare/strateg vid barn- och utbildningsförvaltningens kansli.

Kontaktuppgifter
Högsjö skola

0151-192 91

Marmorbyns skola

072-526 25 76

Slottsskolan F-6

0151-192 91

Slottsskolan 7–9

0151-192 21

Sävstaskolan

0151-192 12

Förvaltningskansliet

0151-191 60

Mejl skickas enligt:

fornamn.efternamn@vingaker.se
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

BoU §

76 ()

BU 2020/162

Val av ny ersättare i Barn-och utbildningsutskottet
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden entledigar Anders Ljungström (M) från sitt uppdrag
som personlig ersättare i Barn- och utbildningsutskottet.
2. Barn- och utbildningsnämnden väljer Maria Szabo (M) till ny personlig ersättare för
Fredrik Andersson (M).
Sammanfattning av ärendet
Då Anders Ljungström (M) på Kommunfullmäktige 2020-06-15 har entledigats från
sitt uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, måste nämnden dels
entlediga Anders Ljungström (M) från sitt uppdrag som personlig ersättare i Barn- och
utbildningsutskottet för Fredrik Andersson (M), dels välja en ny personlig ersättare i
Barn och utbildningsutskottet för Fredrik Andersson (M).
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2020-08-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Från: Anders Ljungström <Anders.Ljungstrom@vingaker.se>
Skickat: den 20 augusti 2020 16:12
Till: Alan Grande <Alan.Grande@vingaker.se>
Ämne: Re: Entledigande utskott:
På egen begäran om att bli entledigand från ditt uppdrag som ersättare i Barn-och utbildningsnämndens utskott.
Med vänlig hälsning, VD Anders Ljungström
Ljungströms bygg & montage AB

Med vänlig hälsning
Alan Grande
Nämndsekreterare

Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151 191 22 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

77 ()

BoU §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-09-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

78 ()

BoU §

BU 2019/20
BU 2019/22
BU 2019/46
BU 2019/119
BU 2019/270
BU 2019/296
BU 2019/304
BU 2020/24
BU 2020/47
BU 2020/47
BU 2020/49
BU 2020/82
BU 2020/109
BU 2020/120
BU 2020/162
BU 2020/162
BU 2020/163
BU 2020/164

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om redovisning av statsbidrag
Skolverket har beslutat att godkänna Vingåkers kommuns redovisning av statsbidrag
för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019.
Beslut om redovisning av statsbidrag
Skolverket har beslutat att godkänna Vingåkers kommuns redovisning av statsbidrag
för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid för 2019.
Beslut om redovisning av statsbidrag
Skolverket har beslutat att godkänna Vingåkers kommuns redovisning av statsbidrag
till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2019/2020.
Beslut om fritidshem i Baggetorp
KF 43 § - Kommunfullmäktige har 2020-06-15 beslutat om fritidshem i Baggetorp
Beslut om anmälan av personuppgiftsincident
Datainspektionen har beslutat att avsluta ärendet utan vidare tillsyn.
Beslut om reglering av reglemente för Barn-och utbildningsnämnden
KF 30 § - Kommunfullmäktige har 2020-04-20 beslutat att godkänna reglering av
reglemente för Barn-och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-23

79 ()

Beslut om internkontroll för kommunstyrelsen och övriga nämnder
KS 71 § - Kommunstyrelsen har 2020-06-01 beslutat om internkontroll för styrelsen
och i tillämpliga delar för övriga nämnder.
Beslut om revidering i skolskjuts och elevresor
KF 42 § - Kommunfullmäktige har 2020-06-15 beslutat om revidering i skolskjuts och
elevresor.
Beslut om årsredovisning 2019
KF 25 § - Kommunfullmäktige har 2020-04-20 beslutat att godkänna årsredovisningen
för Vingåkers kommun 2019.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2019
KF 26 § - Kommunfullmäktige har 2020-04-20 beslutat att bevilja ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder 2019.
Protokoll från Skolinspektionen
Protokoll och underlag kring kvalitetsgranskning av klagomålshantering i Vingåkers
kommun.
Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 3 204 000 kronor i statsbidrag för mindre barngrupper
läsåret 2020/2021.
Beslut om tertialrapport 1 för Vingåkers kommun
KF 47 § - Kommunfullmäktige har 2020-06-15 beslutat att fastställa
tertialuppföljningen för perioden januari-april 2020.
Beslut om entledigande
KF 79 § - Kommunfullmäktige har 2020-06-15 beslutat att entlediga Anders
Ljungström (M) från sitt uppdrag som ledamot i Barn-och utbildningsnämnden
Beslut om fyllnadsval
KF 80 § - Kommunfullmäktige har 2020-06-15 beslutat att utse Maria Szabo (M) till
ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Anders Ljungström (M).
Beslut om medborgarförslag
KF 49 § - Kommunfullmäktige har 2020-06-15 beslutat att skicka medborgarförslag
om att behålla fritidsverksamheten i Baggetorp vidare till Barn-och
utbildningsnämnden för beredning
Beslut om medborgarförslag
KF 50 § - Kommunfullmäktige har 2020-06-15 beslutat att skicka medborgarförslag
om att inrätta ett förbättringsstipendium vidare till Barn-och utbildningsnämnden för
beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

305

