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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt utskickat
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden utser X.X (X) att jämte ordförande justera
protokollet. Justeringen sker den X september på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

Verksamhetsinformation
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rektor för Slottsskolan 7-9 och chef för centrala elevhälsan informerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

BoU §

xx (xx)

BU 2020/294

Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar (KAA)
vårterminen 2021
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
Alternativ sysselsättning

I juni 2021 var det 27 ungdomar som varken studerade på ett nationellt program eller
ett introduktionsprogram. Sysselsättningen för dessa var istället:
Avbrutna gymnasiestudier

Åren 2013–2015 hoppade cirka 5–6 elever per läsår av gymnasieskolan, 2016–2017
fördubblades det till cirka 11–12 elever per läsår. Sedan 2018–2019 har det legat på ca
11–12 elever per termin, dvs 22–23 elever per läsår. Höstterminen 2020 avbröt 11
elever sina gymnasiestudier (3 pojkar och 8 flickor).
Vårterminen 2021 avbröt 6 elever sina gymnasiestudier (4 pojkar och 2 flickor).
Av dessa gick 2 st i årskurs 4, 4 st i årskurs 3, 5 st i årskurs 2 och 7 st i årskurs 1.
Minskningen under våren, mot hösten, beror troligtvis på Corona och att elever
skolkat mindre då de varit hemma med distansstudier.
Detta innebär att antalet elever som avbrutit sina gymnasiestudier har mer än
fyrdubblats mellan läsåret 13/14 och läsåret 18/19. Därefter har det legat på en jämn
nivå fram till vårterminen 2021 då det minskat. Av de 6 elever som avbröt sina studier
vårterminen 2021 har 2 börjat arbeta, 1 börjat på IM-programmet, 1 har fyllt 20 år, 1
har flyttat och 1 har ingen sysselsättning.
Inflyttade elever

Antalet studerande gymnasieelever varierar under läsåret, varje månad är det några
som flyttar in eller ut och ibland hoppar av. Statistik tas ut den 15:e i varje månad och
har under vårterminen 2021 pendlat mellan 396 och 381 elever. Utflyttningen har
denna vår varit något större än inflyttningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-27
Handläggare

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

BU 2020/294

Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar (KAA) –
vårterminen 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
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.
Alternativ sysselsättning
I juni 2021 var det 27 ungdomar som varken studerade på ett nationellt program eller
ett introduktionsprogram. Sysselsättningen för dessa var istället:

Sysselsättning - ungdomar som inte studerar
1

1

1

2

5
17

Ingen sysselsättning

Arbete

Utomlands

Folkhögskola

Vinka in

Praktik
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Avbrutna gymnasiestudier
Åren 2013–2015 hoppade cirka 5–6 elever per läsår av gymnasieskolan, 2016–2017
fördubblades det till cirka 11–12 elever per läsår. Sedan 2018–2019 har det legat på ca
11–12 elever per termin, dvs 22–23 elever per läsår.
Höstterminen 2020 avbröt 11 elever sina gymnasiestudier (3 pojkar och 8 flickor).
Vårterminen 2021 avbröt 6 elever sina gymnasiestudier (4 pojkar och 2 flickor).
Av dessa gick 2 st i årskurs 4, 4 st i årskurs 3, 5 st i årskurs 2 och 7 st i årskurs 1.
Minskningen under våren, mot hösten, beror troligtvis på Corona och att elever
skolkat mindre då de varit hemma med distansstudier.
Detta innebär att antalet elever som avbrutit sina gymnasiestudier har mer än
fyrdubblats mellan läsåret 13/14 och läsåret 18/19. Därefter har det legat på en jämn
nivå fram till vårterminen 2021 då det minskat.

Antal elever som avbrutit studierna 2013-2021 (VT)
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Observera att antalet för år 2021 baseras på vårterminens antal på 6 elever, med ett antagande om
ett lika stort antal höstterminen 2021 som det var höstterminen 2020.

Av de 6 elever som avbröt sina studier vårterminen 2021 har 2 börjat arbeta, 1 börjat
på IM-programmet, 1 har fyllt 20 år, 1 har flyttat och 1 har ingen sysselsättning.
Inflyttade elever
Antalet studerande gymnasieelever varierar under läsåret, varje månad är det några
som flyttar in eller ut och ibland hoppar av. Statistik tas ut den 15:e i varje månad och
har under vårterminen 2021 pendlat mellan 396 och 381 elever. Utflyttningen har
denna vår varit något större än inflyttningen.
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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

Agneta Arvidsson
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]"

14

vingaker.se

10 (10
)

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 ☐
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

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

BU 2021/193

Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till och med augusti visar hela ansvaret ett negativt resultat på -2 370 tkr. En del av
periodens underskott tillskrivs särskolan med -1 436 tkr. Tre av enheterna har ett
minusresultat för perioden med totalt -3 798 tkr på grund av för höga
personalkostnader.
Flera enheter gick in i 2021 med för höga personalkostnader och åtgärder har inte
kunnat genomföras förrän till hösten, då personal är anställd per läsår. Flera av
enheterna har minskat på personal till hösten medan andra inte kunnat göra det på
grund av många elever med omfattande stödbehov, lokaler som kräver fler vuxna för
att tillgodose trygghet och fler behöriga lärare, vilket medför en högre
personalkostnad.
Kostnader för köp av huvudverksamhet och skolskjuts är dyrare än budgeterat.
Förskolan visar ett positivt resultat med 1 245 tkr, vilket är en följd av
coronapandemin med färre barn inskrivna i förskolan och återhållsamhet med vikarier.
Även gymnasieskolan visar ett positivt resultat för perioden med 1 066 tkr. Vi tror
dock att vi har något fler elever i höst jämfört med i våras vilket kommer äta upp
överskottet. Faktiskt antal elever vet vi i slutet av september.
Prognos på helår -6 009 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-10
Bilaga, Månadsrapport augusti 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-10
Handläggare

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

BU 2021/193

Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till och med augusti visar hela ansvaret ett negativt resultat på -2 370 tkr. En del av
periodens underskott tillskrivs särskolan med -1 436 tkr. Tre av enheterna har ett
minusresultat för perioden med totalt -3 798 tkr på grund av för höga
personalkostnader. Flera enheter gick in i 2021 med för höga personalkostnader och
åtgärder har inte kunnat genomföras förrän till hösten, då personal är anställd per
läsår. Flera av enheterna har minskat på personal till hösten medan andra inte kunnat
göra det på grund av många elever med omfattande stödbehov, lokaler som kräver fler
vuxna för att tillgodose trygghet och fler behöriga lärare, vilket medför en högre
personalkostnad.
Kostnader för köp av huvudverksamhet och skolskjuts är dyrare än budgeterat.
Förskolan visar ett positivt resultat med 1 245 tkr, vilket är en följd av
coronapandemin med färre barn inskrivna i förskolan och återhållsamhet med vikarier.
Även gymnasieskolan visar ett positivt resultat för perioden med 1 066 tkr. Vi tror
dock att vi har något fler elever i höst jämfört med i våras vilket kommer äta upp
överskottet. Faktiskt antal elever vet vi i slutet av september.
Prognos på helår -6 009 tkr.
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
Månadsrapporten för augusti är barn- och utbildningsförvaltningens bidrag till
kommunens delårsrapport för 2021. Nytt för i år är att de olika förvaltningarna inte
gör egna delårsrapporter utan bidrar med text under givna rubriker i Stratsys och som
hämtas till den övergripande rapporten.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Månadsrapport augusti 2021

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
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.

En ekonomi i balans förutsätter rimliga
förutsättningar för att bibehålla kvaliteten i
våra verksamheter. Genom god uppföljning
kan en mer träffsäker resursfördelning ske
framöver.

"[Klicka och skriv]"

"[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]"
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En ekonomi i balans förutsätter rimliga förutsättningar
för att bibehålla kvaliteten i våra verksamheter.
Genom god uppföljning kan en mer träffsäker
resursfördelning ske framöver.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En ekonomi i balans förutsätter rimliga förutsättningar
för att bibehålla kvaliteten i våra verksamheter.
Genom god uppföljning kan en mer träffsäker
resursfördelning ske framöver.
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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?
En ekonomi i balans förutsätter rimliga förutsättningar för att bibehålla kvaliteten i
våra verksamheter. Genom god uppföljning kan en mer träffsäker resursfördelning
ske framöver.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
En ekonomi i balans förutsätter rimliga förutsättningar för att bibehålla kvaliteten i
våra verksamheter. Genom god uppföljning kan en mer träffsäker resursfördelning
ske framöver.
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1 Händelser av väsentlig betydelse
För tredje året i rad har våra betygsresultat höjts för årskurs 9. Detta är effekt av ett strukturerat arbete
för att höja kvalitén i vår undervisning.
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under våren. Både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har haft distansundervisning med 2
årskurser och 1 årskurs i skolan efter ett rullande schema. Det finns en oro för hur detta år har påverkat
elevernas lärande.
Förskolan har periodvis vädjat om att 15-timmars barnen hålls hemma för att få frisk personal att räcka
till.
Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat arbetsmiljön och arbetsbelastningen för den
närvarande personalen negativt.
Beslut om att bygga en ny förskola på söder togs i Kommunfullmäktige i april månad. Beräknad
byggstart hösten 2021.
Beslut att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn togs i Kommunfullmäktige i juni. Skolan ska vara
färdigställd under 2022.
Samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola – avslutas i och med slutrapporten den 31
augusti 2021.
En överenskommelse om att ingå i en ny samverkansperiod med Skolverket har träffats. Denna gång
kommer förskolorna, Sävstaskolan samt Högsjö skola vara i fokus.
Budget för 2021 räknades upp med hyreshöjningar och 1,5 % löneökningar. Däremot räknades inte
övriga kostnader upp, vilket blir ett dolt effektiviseringskrav som påverkar alla verksamheter.

2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Det ekonomiska målet - en ekonomi i balans
Målet är inte uppnått. Flera enheter gick in i 2021 med för höga personalkostnader. Åtgärder kan inte
genomföras förrän till hösten då obehörig personal är anställda per läsår. Flera enheter har minskat på
personal till hösten.
Prognosen är ett underskott på ca 6 miljoner kr.
Orsaken är dels högre personalkostnader under vårterminen 2021 men också kostnader för att
tillgodose kraven på att elever med stora behov av insatser också får det.
Skollagen (3 kap 7 §)
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet
ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt.
Kunskapsmålen
Målet att eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla ämnen är inte uppnått. Dock ser vi en
förbättring av meritvärden i alla årskurser som får betyg. Målet att andelen höga betyg ska öka är
uppnått. Andel A har ökat från 7,6 % till 12,4 % i årskurs 9. Vi ser även att andel F har minskat.
Andelen behöriga till yrkesgymnasiet är högre än på flera år med 67,3 %.
Värdegrundsmålen
Målet är delvis uppnått. Samtliga våra enheter arbetar aktivt för en trygg och lugn miljö. Det skiljer sig
dock i hur framgångsrikt detta arbete har varit. På enheter som har höga, positiva svar på vår enkät har
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väl förankrade strukturer, rutiner, regler och en hög grad av samsyn kring värdegrundsarbetet. Detta
arbetssätt behöver spridas till samtliga våra enheter.

2.1

Måluppföljning

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

Analys
Målet är ej uppnått.
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 436 tkr. Tre av enheterna har ett
minusresultat för perioden med totalt -3 798 tkr på grund av för höga personalkostnader. Inför nästa
läsår har korrigeringar gjorts på dessa tre enheter för att minska kostnaderna och inte öka på
underskottet. Förvaltningen har haft ökade kostnader p g a inköp av ny lärplattform, Haldor.
Gymnasiet visar ett positivt resultat för perioden, men vi har prognostiserat för något fler elever under
hösten vilket gör att vi tror på ett nollresultat.
Prognos för hela förvaltningen på helår -6 000 tkr.
2.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och utbildningsnämnden

Ack utfall
Aug 2021
158 164

Ack budget
Aug 2021
155 794

Avvikelse
mot budget
Aug 2021
-2 370

Årsbudget
Aug 2021
233 680

Prognos Aug
2021
-6 009

Kommentar
Flera enheter gick in i 2021 med för höga personalkostnader. Åtgärder kan inte genomföras förrän till hösten då obehörig
personal är anställda per läsår. Några enheter har minskat på personal till hösten, medan andra inte lyckats p g a många
elever med omfattande stödbehov, lokaler som kräver fler vuxna för att tillgodose trygghet och fler behöriga lärare vilket
medför en högre personalkostnad. Kostnader för köp av huvudverksamhet och skolskjuts är dyrare än budgeterat. liksom
särskolan. Gymnasieskolan visar ett positivt resultat per augusti, men prognosen är 0 på helår då vi tror att vi har något fler
elever än i våras. Faktiskt antal elever i gymnasieskolan vet vi i slutet av september.
Per augusti visar våra egna enheter ett negativt resultat med -1 973 tkr, gymnasieskolan ett positivt resultat med 1 066 tkr
och särskolan ett negativt resultat med -1 463 tkr.
Slottsskolan 7-9

20 199

18 897

-1 302

28 344

-1 000

Kommentar
Jag har inför HT-21 sparat in på ett antal lärartjänster och på ett antal assistenttjänster vilket har gjort att jag nu har en
budget i balans till 2022.
Dock är det totala underskottet för stort p g a att jag har haft för höga personalkostnader under hela VT-21 vilket resulterar
det totala underskottet på 1,3 miljoner. Min prognos är att jag kommer kunna hämta tillbaka ca 50000:-/månad fram till
bokslut vilket gör att prognos för bokslut blir ca 1 miljon.
September månad kommer kunna ge en bättre och mer rättvis prognos då alla löner och semesterlöner fasats ut från
personal som slutat.
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Verksamhetens resultat
Slottsskolan F-6

Ack utfall
Aug 2021
14 269

Ack budget
Aug 2021
12 748

Avvikelse
mot budget
Aug 2021
-1 521

Årsbudget
Aug 2021
19 121

Prognos Aug
2021
-2 000

Kommentar
En negativ utveckling utifrån tidigare planerade åtgärder. Flera orsaker till den negativa utvecklingen går att se.
För att klara skollagens krav gällande trygghet och studiero har extra personal behövts sättas in i flera av skolans
elevgrupper. Det finns ett mycket stort antal elever som har ett omfattande stödbehov gällande att kunna hindra impulser,
hantera sociala samspel och kommunikation. I flera av elevgrupperna har negativa grupprocesser fått fäste och
vuxentätheten blivit extra viktig.
Skolans verksamhet sker i trånga, slita lokaler och är utformade på ett sätt som leder till att extra personal behöver finnas
med för att tillgodose trygghet. Flera passager till och från badhus, lärmiljöer utanför ordinarie klassrum kräver extra
vuxna. Trångboddheten innebär att elever som har behov av lugn och avskildhet reagerar med utagerande beteende, vilket
i sin tur kräver extra resurser.
För att anpassa arbetsmiljön hos enskilda vuxna både utifrån deras behov, men även för att komplettera för när de ej har
rätt kompetens, har inneburit extra vuxna.
Fritidshemmet har fått utökat antal kvälls- och morgonstängningar vilket leder till behov av personal utöver ordinarie
arbetstid.
Tidigare förklaringar kopplat till hög sjukfrånvaro och därmed insatta vikarier har förändrats. Positiv utveckling gällande
vikarietillsättning har skett på skolan vilket på sikt kommer att visa sig i ekonomiskt resultat. Skolan har förändrat sitt
arbete med att sätta in vikarier och hjälps åt på ett helt annat sätt än tidigare.
Sävstaskolan

15 943

16 158

215

24 236

0

Kommentar
Ekonomin för enheten har varit stabil under första halvåret och det beräknas hålla andra halvåret ut för att kunna sluta året
med ett nollresultat.
Högsjö skola

3 671

3 715

44

5 572

-335

Kommentar
Kostnaderna till Kommunfastigheter, Mat o Måltid och drift ligger helt rätt i budget jämfört med utfall.
Prognosen på helåret ligger dock på -335 000 kr och det beror på alltför höga personalkostnader. De ökade kostnaderna
beror delvis på ökade lönekostnader men också att skolan jämfört med tidigare har betydligt fler behöriga lärare. Skolan
har i och med skolstarten, hösten-21, nyanställt 4 personal som drivit upp lönekostnaderna jämfört med tidigare.
Prognosen bygger på att samtlig personal som arbetar vid Högsjö skola ligger rätt i Vismas-lönelistor.
Marmorbyns skola

8 082

7 107

-975

10 660

-1 500

Kommentar
Vi har köpt in nya möbler för 60.000:- och har missat att lägga in dessa som investering, detta kommer att rättas till i
efterhand.
En av medarbetarna har börjat jobba 30% i Högsjö, han ligger dock kvar 100% i Marmorbyn. Vi kommer att rätta till det
till nästa månad.
Vi har ett flertal elever som är i stort behov av vuxenstöd, både när det gäller att kunna nå kunskapskraven och för att lära
sig att hantera sociala situationer. 3 av dessa elever är i behov av vuxenstöd hela skoldagen. Tilläggsbeloppen täcker inte
ens 1/4 av kostnaden. Det finns dock inget annat alternativ än att ha elevassistenter på plats under hela skoldagen, då
frånvaron av vuxenstödet kan leda till allvarliga incidenter. Vi måste kunna säkerställa att alla elever känner sig trygga i
skolan, vilket vi faktiskt inte kan garantera om dessa elevassistenter tas bort.
Vi inväntar fortfarande ett besked gällande en särskoleintegrering. Utredningen är klar och beslutet bör komma inom en
snar framtid.
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Verksamhetens resultat
Förskolan

Ack utfall
Aug 2021
34 222

Ack budget
Aug 2021
35 467

Avvikelse
mot budget
Aug 2021
1 245

Årsbudget
Aug 2021
53 198

Prognos Aug
2021
1 500

Kommentar
För att nå en ekonomi i balans där vi vid årsskiftet ska ha ett plus-minus noll resultat har vi gjort följande effektiviseringar:
•

Minska antalet timvikarier genom att skicka personal från en förskola med för dagen lite barn till en Förskola
med sjuk personal och därigenom kraftigt minska antalet timvikarier. Detta innebär en ekonomisk
effektivisering av personalresursen.

•

Detta innebär också att antalet inlasade timvikarier minskar, vilket på sikt är en besparing som samtidigt innebär
ökad anställningstrygghet för redan anställd personal.

•

Förskolan har också varit återhållsamma med kapitalinköp under våren, då medlen kan komma att behövas i och
med byggandet av en ny förskola vid Gränden

•

Ta höjd för ej täckta lönehöjningar efter lönerevisionen, genom att generera ett plus resultat vilket ska vid
årsskiftet leda fram till ett plus-minus noll resultat. I och med detta är också effektivisering/sparbetinget nått.

Kulturskolan

2 173

2 203

30

3 322

66

Kommentar
Noggranna projektuppföljningar har tillfört extra intäktsuppbokningar och vi räknar nu med ett plusresultat med marginal.
Prognosen påverkas positivt av att vi får ta del av statliga projektmedel i ett interkommunalt projekt kring mångfald och
integration med start 1 september.
Centrala elevhälsan

14 321

13 533

-787

20 299

-1 540

Kommentar
Den Centrala Elevhälsan består av två ansvar, 61315000 och 61512000.
Ansvar 61315000 (stödresurser) bär främst kostnader för personal som är anställd övergripande i kommunen och dess
drift samt kostnader för tilläggsbelopp för elever som har ett extraordinärt stödbehov i skolan. Ansvaret uppvisar ett
positivt resultat på 675 283 kr.
Det positiva resultatet beror främst på tidigare vakant psykologtjänst och på långtidssjukskrivningar.
Ökade kostnader från ht-21 i form av anställningar, PTP-psykolog, PTP-handledning, utökning av skolskötersketjänst.
Utökade kostnader för tilläggsbelopp för elev som läser enligt grundskolans läroplan på grundsärskolan samt ytterligare
elev vid Resursskolan.
Prognos för ansvaret är ett positivt resultat på ungefär 230 000 kr, om inga oförutsedda, stora kostnader tillkommer.
Ansvar 61512000 (grund- och gymnasiesärskola) uppvisar ett negativt resultat på 1 462 616 kr. Det negativa resultatet
beror på att antalet elever som är inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan är högre än budgeterat. Detta går inte att
påverka eftersom det är en rättighet för elever som tillhör målgruppen att bli inskriven i särskolan. Det är en ständig
rörelse vad gäller ansvaret på grund av in/utflyttningar samt nyinskrivningar. Under våren har 6 elever avslutat grundeller gymnasiesärskolan samtidigt som 5 elever har tillkommit. I dagsläget finns ytterligare 3 elever som kan komma att
skrivas in i grundsärskolan under hösten 2021. Kostnaderna för skolskjuts till/från grund- och gymnasiesärskolan har varit
ungefär 30% högre under året på grund av Covid-19 (extrabilar).
Prognos gällande helår 2021 (utifrån gällande elevunderlag) är totalt ett negativt resultat på 1 769 000 kr. Detta inkluderar
de tre elever som kan komma att skrivas in i grundsärskolan under ht-21 samt de högre kostnaderna för skolskjuts.
Grundsärskolans prognos på helår 2021 är -1 218 000 kr och gymnasiesärskolans prognos på helår 2021 är -551 000 kr.
Förvaltningskansliet

45 284

45 966

682

68 928

-1 200

Kommentar
Förvaltningskansliet har ett negativt resultat på -380 tkr och gymnasiet visar ett positivt resultat på 1 066 tkr för perioden.
Antal elever på gymnasiet är fortfarande osäkert, men vi tror på en liten ökning varför prognosen på helår blir 0. För
förvaltningskansliet är prognosen i nuläget -1 200 tkr. Dyrare kostnader för köp av huvudverksamhet, skolskjuts samt
ökade kostnader i samband med inköp av ny lärplattform, Haldor.
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Investeringar 2021

Jan - aug

Budget helår

Återstår

Sävstaskolan

0

160 000

160 000

Marmorbyn

0

60 000

60 000

Högsjö

0

70 000

70 000

Slottskolan F-6

0

160 000

160 000

Övrigt*

4 751

150 000

145 249

*Kulturskolan invest 2021

4 751

Totalt

4 751

600 000

595 249

3 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•
•

Ny förvaltningschef tillträdde 15 december 2020
Ledningsorganisationen har setts över för att minska kostnader. Beslut om ny organisation tas
under hösten 2021
Satsningen på att ge medarbetare möjlighet att utbilda sig samtidigt som de arbetar börjar
påverka andelen behöriga förskollärare och lärare positivt.
Rekrytering inför hösten har varit framgångsrik och vi har något fler behöriga lärare än
tidigare.

4 Förväntad utveckling
Under våren avslutades samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - efter tre år.
Förbättringsarbete har genomförts inom betyg och bedömning, individanpassad undervisning och
systematiskt kvalitetsarbete. Det är en gedigen kompetensutveckling som chefer och personal fått och
kvaliteten har höjts i våra verksamheter. Vi förväntar oss fortsatt kvalitétsutveckling genom
strukturerat arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Vi kommer att fortsätta arbeta med resursfördelning så att resurserna fördelas utifrån de faktiska behov
som finns i verksamheterna i större utsträckning. Detta ska leda till en mer likvärdig skola.
Vi har under detta läsår identifierat att implementering och återkoppling behöver förbättras för att
personal, elever och vårdnadshavare ska känna en större delaktighet i det vi gör. Att förbättra dessa
processer kommer vara i fokus nästa läsår.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen ger aktuell information från förvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

BU 2018/52
BU 2021/158

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Avslutning av Samverkan för bästa skola, 2018–2021 (BU 2018/52)
Lärdomar

Här är exempel på hur vad arbetet har lett till och på lärdomar som gjorts:
•
•
•

•

Förbättrade organisatoriska förutsättningar för utveckling genom ett tydligare
ramverk för utvecklingsarbetet, exempelvis gemensamma metoder, mallar,
strukturer och planeringar.
Ökad förståelse för varandra och de olika roller vi har i stöd- och styrkedjan.
Också ökad förståelse för de processer vi ingår i genom det systematiska
kvalitetsarbetet.
Förändrat perspektiv när det gäller grunden för vårt arbete: från att låta
ekonomiska ramar och kommunens övergripande mål avgöra skolutvecklingens
riktning, till att låta barns, elevers och medarbetares behov utgör utgångspunkt för
beslut och prioriteringar.
Utvecklade former för samarbete, både inom och mellan de olika länkarna i stödoch styrkedjan.

Bedömningen från samtliga insatser är att samarbetet i stor utsträckning har lett till
förväntade resultat.
Fortsatt utvecklingsarbete

Ett uttalat syfte med arbetet inom Samverkan för bästa skola är att deltagande
kommuner skall kunna driva arbetet vidare utifrån de lärdomar som gjorts under
samverkansperioden, även när perioden är över. I slutredovisningen beskrivs hur vi
har planerat för detta, och här följer exempel på det:
•

•

De organisationer och modeller för utvecklingsarbete som har förankrats och
implementerats ska fortsätta tillämpas, och det enda som behöver förändras är
vilket område arbetet fokuserar på. Till exempel ska Slottsskolan 7–9 arbeta
vidare med språkutvecklande arbetssätt utifrån den utvecklingsorganisation som
formades under samverkansperioden.
Vi ska fortsätta utveckla vårt analysarbete, bland annat genom att säkerställa att
våra analyser undersöker rätt saker. Analyser på lärarnivå ska undersöka processer
och resultat, analyser på rektorsnivå ska undersöka processer och strukturer, och
analyser på huvudmannanivå ska undersöka:
1. Strukturer i alla verksamheter, genom fokus på huvudmannens ansvar att
säkerställa goda förutsättningar och fördela resurser.
2. Processer och strukturer, genom fokus på övergripande analys som ställer de
olika enheterna mot varandra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BoU §

2021-09-22

xx (xx)

BU 2018/52
BU 2021/158

Detta kommer vi bland annat att göra genom att arbeta mer med uppföljning och
återkoppling.
•

Vi har identifierat implementering som ett viktigt utvecklingsområde. Med
implementering menar vi införandet av något nytt i verksamheterna, exempelvis
om nya mål, nya rutiner eller nya beslut. Vi kommer bland annat att jobba med:
o
o
o
o

Förankringsprocessen
Material och underlag – exempelvis presentationer, bildspel eller
sammanfattningar.
Utbildning – exempelvis visning av verktyg, genomgång, workshops på
enheterna.
Resurser – exempelvis mallar, lathundar, kontaktperson på övergripande nivå,
support för eventuella problem eller frågor.

Ny överenskommelse med Skolverket, juli 2021-juli 2022 (BU 2021/158)

Den överenskommelse som slutits mellan kommunen och Skolverket innebär att en
nulägesanalys ska genomföras och relevanta insatser ska identifieras. Insatserna syftar
till att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, och till
att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskolenheter.
Eftersom Vingåkers kommun redan har genomfört en samverkansperiod kommer
arbetet ha en ökad flexibilitet när det gäller omfattningen av nulägesanalysen, och
insatserna skall till större del utgå från redan planerade utvecklingsinsatser på de olika
enheterna som är aktuella.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-01
Bilaga, Slutredovisning Samverkan för bästa skola - Barn- och utbildningsnämnden
Vingåkers kommun 2018–2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-01
Handläggare

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

BU 2018/52
BU 2021/158

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

Avslutning av Samverkan för bästa skola, 2018–2021 (BU 2018/52)
Lärdomar
Här är exempel på hur vad arbetet har lett till och på lärdomar som gjorts:
•
•
•

•

Förbättrade organisatoriska förutsättningar för utveckling genom ett tydligare
ramverk för utvecklingsarbetet, exempelvis gemensamma metoder, mallar,
strukturer och planeringar.
Ökad förståelse för varandra och de olika roller vi har i stöd- och styrkedjan.
Också ökad förståelse för de processer vi ingår i genom det systematiska
kvalitetsarbetet.
Förändrat perspektiv när det gäller grunden för vårt arbete: från att låta
ekonomiska ramar och kommunens övergripande mål avgöra skolutvecklingens
riktning, till att låta barns, elevers och medarbetares behov utgör utgångspunkt för
beslut och prioriteringar.
Utvecklade former för samarbete, både inom och mellan de olika länkarna i stödoch styrkedjan.

Bedömningen från samtliga insatser är att samarbetet i stor utsträckning har lett till
förväntade resultat.
Fortsatt utvecklingsarbete
Ett uttalat syfte med arbetet inom Samverkan för bästa skola är att deltagande
kommuner skall kunna driva arbetet vidare utifrån de lärdomar som gjorts under
samverkansperioden, även när perioden är över. I slutredovisningen beskrivs hur vi
har planerat för detta, och här följer exempel på det:
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•

•

•

De organisationer och modeller för utvecklingsarbete som har förankrats och
implementerats ska fortsätta tillämpas, och det enda som behöver förändras är
vilket område arbetet fokuserar på. Till exempel ska Slottsskolan 7–9 arbeta
vidare med språkutvecklande arbetssätt utifrån den utvecklingsorganisation som
formades under samverkansperioden.
Vi ska fortsätta utveckla vårt analysarbete, bland annat genom att säkerställa att
våra analyser undersöker rätt saker. Analyser på lärarnivå ska undersöka processer
och resultat, analyser på rektorsnivå ska undersöka processer och strukturer, och
analyser på huvudmannanivå ska undersöka:
1. Strukturer i alla verksamheter, genom fokus på huvudmannens ansvar att
säkerställa goda förutsättningar och fördela resurser.
2. Processer och strukturer, genom fokus på övergripande analys som ställer de
olika enheterna mot varandra.
Detta kommer vi bland annat att göra genom att arbeta mer med uppföljning och
återkoppling.
Vi har identifierat implementering som ett viktigt utvecklingsområde. Med
implementering menar vi införandet av något nytt i verksamheterna, exempelvis
om nya mål, nya rutiner eller nya beslut. Vi kommer bland annat att jobba med:
o Förankringsprocessen
o Material och underlag – exempelvis presentationer, bildspel eller
sammanfattningar.
o Utbildning – exempelvis visning av verktyg, genomgång, workshops
på enheterna.
o Resurser – exempelvis mallar, lathundar, kontaktperson på
övergripande nivå, support för eventuella problem eller frågor.

Ny överenskommelse med Skolverket, juli 2021-juli 2022 (BU 2021/158)
Den överenskommelse som slutits mellan kommunen och Skolverket innebär att en
nulägesanalys ska genomföras och relevanta insatser ska identifieras. Insatserna syftar
till att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, och till
att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskolenheter.
Eftersom Vingåkers kommun redan har genomfört en samverkansperiod kommer
arbetet ha en ökad flexibilitet när det gäller omfattningen av nulägesanalysen, och
insatserna skall till större del utgå från redan planerade utvecklingsinsatser på de olika
enheterna som är aktuella.
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
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.
Inom ramen för samarbetet har följande insatser genomförts, mellan 2019–2021:
• Handledning till verksamhetsledningen
• Handledning till förvaltningsledningen
• Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete
• Enskild handledning till rektor på Slottsskolan F-6
• Enskild handledning till rektor på Slottsskolan 7–9
• Systematiskt kvalitetsarbete med inriktning bedömning och betyg – Slottsskolan
7–9
• Inkluderande förhållningssätt, med fokus på systematiskt kvalitetsarbete –
Slottsskolan 7–9
• Inkluderande förhållningssätt, med fokus på analys – Slottsskolan 7–9
• Inkluderande förhållningssätt, med fokus på skolans roll i relation till eleverna –
Slottsskolan 7–9
• Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen:
kompetensutveckling till all personal - Slottsskolan F-6
• Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen: utbildning och
handledning till processledare - Slottsskolan F-6
Den 31 augusti 2021 avslutades den överenskommelse om Samverkan för bästa skola
som Vingåkers kommun tecknade med Skolverket 2018. I samband med att
samarbetet upphörde har en redovisning sammanställts till Skolverket. Redovisningen
syftar till att beskriva den utveckling som samarbetet har lett till, och att sätta denna
utveckling i relation till de mål som formulerades vid inledningen av samarbetet. På så
sätt kan vi undersöka om samarbetet har lett till de resultat som det var tänkt att leda
till. Utöver det innehåller redovisningen också en sammanfattning av de lärdomar som
gjorts och hur vi planerar att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand efter
samarbetets slut.
I början av höstterminen 2021 formades en ny överenskommelse mellan Vingåkers
kommun och Skolverket, om Samverkan för bästa skola. Insatsen riktar sig mot
Sävstaskolan, Högsjö skola samt förskolan i Vingåker.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att det samarbete som har genomförts med Skolverket har
förbättrat förvaltningens förutsättningar för att hitta och hålla rätt riktning i arbetet
med att utveckla kommunens utbildningsverksamheter för barn och elever.
Därtill anser förvaltningen att det samarbete som inletts med Skolverket under hösten
2021 behövs för att återstående enheter som behöver det, ska få stöd i arbetet med att
hitta och hålla rätt riktning i sin utveckling.
Ekonomiska konsekvenser
Denna information innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Sammanfattning Slutredovisning SNS Vingåkers kommun 210831

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef

39

vingaker.se

5 (11)

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.

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

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.
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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 samarbetet med Skolverket förbättras
förutsättningarna för kommunen att ge alla barn och
elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder
till hög måluppfyllelse.

42

vingaker.se

8 (11)

43

vingaker.se

9 (11)

44

vingaker.se

10 (11
)

45

vingaker.se

11 (11
)

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 Vingåkers kommun
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Utvecklingsområde
Styrning och utveckling av verksamheten

Insats
Utveckling av styrning och ledning genom handledning till verksamhetsledning

Deltagare
10 st deltagare:
•
•
•
•
•

Förvaltningschef
4 rektorer i grundskola
3 rektorer i förskola
Kulturskolechef
Chef Centrala elevhälsan

Problem
Låga resultat hos eleverna och bristande likvärdighet i utbildningen.

Orsaker
•
•
•

Verksamhetsledningsgruppen (VL) behöver bli mer trygga och starka i sin ledarroll.
VL behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att skapa de bästa förutsättningar för
barns och elevers lärande.
VL behöver utveckla ledarskapet så att barn- och elevperspektivet genomsyrar verksamheterna.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1. Roller och ansvar för arbetsorganisation och utvecklingsorganisation är tydliga för alla i enhetens
organisation.
2. VL har tillit till varandra och ger varandra stöd
3. VL leder en organisation baserad på delaktighet, tillit och samverkan
4. VL har verktyg för att för att föra svåra samtal och hantera problem i verksamheterna
5. VL har ett fungerande dokumenterat strukturerat systematiskt kvalitetsarbete
6. Målen i verksamhetsplanen har en direkt koppling till analysen i föregående kvalitetsredovisning
7. Organisationen har ett tydligt elev- och barnperspektiv i alla beslut
8. Barn och elever är delaktiga och har inflytande i arbetet för trygghet och studiero
9. Barn och elever är delaktiga i planerande, genomförande och utvärdering av undervisningen

Synliga förbättringar i förhållande till mål
Mål 1 (Roller och ansvar för arbetsorganisation (AO) och utvecklingsorganisation (UO) är
tydliga för alla i enhetens organisation)
• Både AO och UO finns numera på alla skolenheter.
• På de flesta enheterna är det tydligt för medarbetarna hur detta är organiserat, dock inte på alla
enheter.
Mål 2 (VL har tillit till varandra och ger varandra stöd)
• Gruppens möten är numera tydligt strukturerade när det gäller fördelningen av tid mellan
gruppmedlemmarna. Det märks genom att alla får möjlighet att ta upp frågor och ärenden, och alla
får möjlighet att få respons på sina punkter.
• På gruppmötena turas gruppmedlemmarna om att skriva minnesanteckningar. Det gör att alla i
gruppen får bättre möjligheter att delta aktivt i mötet.
• Samarbetet mellan cheferna i skolan och cheferna i förskolan har förbättrats. Nu finns exempelvis
en ny planering som bidrar till att verksamheterna i större utsträckning hänger ihop.
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Mål 3 (VL leder en organisation baserad på delaktighet, tillit och samverkan)
• Enheterna är nu organiserade för att få med personalen i utvecklings- och förbättringsarbete.
• På gruppens möten är bottom-up-perspektivet närvarande i större utsträckning. Man utgår inte
bara från ramar givna uppifrån, utan också från barn och elevers behov.
• Enheterna har arbetat mer för att hitta lösningar som fungerar för alla.
• Genom att alla enhetschefer är med i VL förbättras både den gruppen och medlemmarnas egna
enheter, eftersom cheferna kan ta med sig lärdomar och erfarenheter mellan de båda.
Mål 5 (VL har ett fungerande dokumenterat strukturerat systematiskt kvalitetsarbete)
• Det finns ett årshjul och ett kalendarium, som tas upp på VL-möten regelbundet.
• Aktiviteter och verksamhetsmål står i Stratsys och gruppens medlemmar skriver i Stratsys mer och
mer.
• Gruppmedlemmarnas förmåga till målformuleringar har förbättrats.
Mål 6 (Målen i verksamhetsplanen har en direkt koppling till analysen i föregående
kvalitetsredovisning)
•

Varje enhet har en verksamhetsplan som används aktivt.

Mål 7 (Organisationen har ett tydligt elev- och barnperspektiv i alla beslut)
• I vissa arbeten har barnets perspektiv varit utgångspunkt. Det gäller exempelvis vid förändring av
busstider och schemaramar.
• På vissa enheter har elevernas delaktighet ökat, till exempel har eleverna vid en skola deltagit i
utformningen av sin skolgård.
• Det har beslutats på central nivå att all personal inom förvaltningen ska utbildas i
Barnkonventionen, och detta har genomförts på alla enheter.
Mål 8 (Barn och elever är delaktiga och har inflytande i arbetet för trygghet och studiero)
• Barn och elever har bland annat varit delaktiga och haft inflytande:
o genom att vara med och identifiera riskområden på skolan
o i ANDTS-arbetet
o genom att delta i kommunens elevenkät samt i Region Sörmlands enkät Liv & Hälsa
Ung
o genom elevråden
o genom sina hälso- och trivselsamtal
Mål 9 (Barn och elever är delaktiga i planerande, genomförande och utvärdering av
undervisningen)
• Personalen på alla enheter har fått utbildning i Barnkonventionen.
• På de enheter som deltar separat i SBS har personalen fått större möjligheter att testa och pröva i
sitt arbete.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Mål 4 (VL har verktyg för att för att föra svåra samtal och hantera problem i verksamheterna)
Målet har inte uppnåtts eftersom handledningen inte har berört detta.

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Förbättrade elevresultat och förbättrad likvärdighet i utbildningen.

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Meritvärdet för eleverna i årskurs nio har ökat tre år i rad, med början det läsår vi inledde
samverkansperioden:
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Läsår
20/21
19/20
18/19
17/18

Meritvärde Åk 9
190,6
180,2
174,8
171,9

Även F-6-skolorna har en stigande trend med fler godkända elever och fler elever som når högre
betyg.

Lärdomar utifrån mål
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Formen med teams och att vara tvungen att arbeta digitalt: att tvingas till den disciplinen har
tvingat gruppen att hålla fokus på ämnet/mötet.
Vikten av en tydlig struktur har synliggjorts, arbetet går lättare nu.
Uppdelningen av ledningsgruppen i VL/FL har lett till ökade möjligheter att hålla isär saker och
låta rätt sak tas upp på rätt plats. Det kan vara bra att diskutera saker i specifika forum först, för att
sedan diskutera tillsammans.
Det finns behov av att ledningsgruppen, alltså både FL och VL, regelbundet träffas tillsammans.
Annars kan grupperna tappa bort varandra.
Det fungerar bra att medlemmar ur en grupp besöker den andra gruppen.
Det finns behov av att tydliggöra utvecklingsorganisationerna i de olika enheterna. UO har inte
diskuterats lika mycket som AO under handledningen så det behöver göras.
Vissa enheter arbetar väldigt systematiskt med UO, och denna systematik behöver finnas på alla
enheter. På så sätt kan man skapa framförhållning och slippa brandsläckning.
Det har blivit tydligare vilken nytta man har av sina kollegor: ensam är inte stark.
När det gäller pandemin har gruppen haft stort stöd av varandra och kunna ha en enad front i
arbetet. Man har också kunnat hjälpa varandra se till att inte glömma saker.
Arbetet med att förankra är viktigt: att göra människor delaktiga och skapa en känsla av
samhörighet.
Återkoppling är viktigt: till alla som har deltagit eller varit delaktiga (personal, elever osv.)
Språk och hur man pratar om saker är viktigt och det är även viktigt med praktisk lyhördhet: att
visa vad som är viktigt. Att till exempel arbeta med att ”vi är där för eleverna”. Det signalerar allas
värde.
Det är viktigt att sortera och dela gemensamma förståelser och definitioner: om gruppen till
exempel pratar om AO och UO så måste vi ha en gemensam syn på vad det är, vilka som ingår
osv.
SKA-arbetet måste få ta tid. På så sätt får arbetet bäst effekt.
Det är viktigt att redan från start planera för uppföljning och utvärdering.
Viktigt att inte sätta för många mål.
Att barn- och elevperspektivet ska vara med i frågorna.
Viktigt att inte bara utgå från barnets perspektiv utan också lyssna till barnets åsikter.
Viktigt att återkoppla i de fall barn har varit delaktiga: vad har deras insatser bidragit till?
Prövandet är viktigt och leder också till delaktighet.

Delaktighet
Alla medlemmar i ledningsgruppen (FL + VL) har haft gemensamma workshops för både uppföljning
och utvärdering. Vid dessa workshops har diskussionerna förts i helgrupp och alla gruppmedlemmar
har kommit till tals.
Dessa workshops har först och främst bidragit till att vi i grupp har synliggjort den utveckling arbetet
med SBS har lett till. Det som framkommit under diskussionerna har dokumenterats och
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tillgängliggjorts för alla som deltagit. På så sätt kan slutsatserna spridas, och de kan också utgöra
startpunkt för fler diskussioner ute i organisationen.
Gruppens workshops har också fungerat som avstamp för planeringen av det kommande
utvecklingsarbetet. Det finns fortfarande en del mål i vår ursprungliga plan som inte har uppnåtts, och
tillsammans kan nu fortsättningen organiseras.
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Utvecklingsområde
Styrning och utveckling av verksamheten

Namn på insats
Utveckling av styrning och ledning genom handledning till förvaltningsledningen gällande
genomförande av förändring av ledningsorganisation.

Deltagare
3 deltagare:
Förvaltningschef
Kanslichef
Utredare/strateg

Problem
Låga resultat hos eleverna och bristande likvärdighet i utbildningen

Orsaker
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är inte tydligt vem som gör vad eller vem som ansvarar för vad i förvaltningsledningen (FL).
Kommunikation sker och information ges på olika sätt och genom olika kanaler, utan samordning
eller grund.
Samarbete, samverkan och samordning mellan FL och verksamhetsledning (VL) försvåras av att
det saknas en plan för detta.
Det finns brister i tillit och förtroende mellan FL och VL.
Det är otydligt vilka frågor som hör hemma på de olika nivåerna i styrkedjan.
Organisationen saknar ett fastslaget arbetssätt.
Det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete för förvaltningskansliets eget arbete.
FL genomför inga uppföljningar eller utvärderingar på övergripande nivå.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1. Medarbetarna i FL har tydliga roller och uppdrag, samt väl avgränsade ansvarsområden.
2. Kommunikation sker och information ges utifrån en beslutad plan som är förankrad,
kommunicerad och implementerad i hela organisationen.
3. Det finns ett väl utvecklat och väl fungerande samarbete FL och VL.
4. Det finns tillit och förtroende mellan FL och VL.
5. Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika delarna av styrkedjan, och en tydlig
beskrivning av fördelningen är inkluderad i skissen över organisationens styrkedja.
6. Organisationen arbetar processorienterat.
7. Förvaltningskansliet driver ett systematiskt kvalitetsarbete för det egna arbetet.
8. FL genomför uppföljningar och utvärderingar på övergripande nivå.

Synliga förbättringar i förhållande till mål
Mål 1 (Medarbetarna i FL har tydliga roller och uppdrag, samt väl avgränsade
ansvarsområden)
• Uppgifter och ärenden ramlar inte mellan stolarna.
• Vi utför inget dubbeljobb.
• Det finns inte ett särskilt dokument som visar ansvarsfördelningen men vi fördelar oftast ansvar
vid möten och då dokumenteras detta alltid.
• Mycket liten tid läggs på att reda ut ansvar.
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Mål 3 (Det finns ett väl utvecklat och väl fungerande samarbete mellan FL och VL)
• Det finns en beslutad och förankrad struktur för gemensamma möten för FL och VL en
eftermiddag varje månad. Dessa möten är framåtsyftande och genomförs främst som workshops.
• En större del av utvecklingsarbetet än tidigare genomförs i mindre grupper som består av
medlemmar ur både FL och VL. Syftet med detta är att se till att båda gruppernas perspektiv kan
influera arbetet.
Mål 4 (Det finns tillit och förtroende mellan FL och VL)
• Det sociala klimatet i ledningsgruppen (FL och VL tillsammans) har blivit öppnare. Ett exempel
på hur det uttrycks är genom den samhörighet kring nämndens uppdrag som finns nu. Numera
pratar ledningsgruppen om vad ”vi” behöver göra, medan vi tidigare pekade på varandra och
berättade vad ”ni” behövde göra.
• Ett annat exempel på hur klimatet i gruppen förbättrats är det mottagande FL upplever från VL vid
de tillfällen då grupperna träffas. Tidigare fanns en upplevelse av att FL i större utsträckning
kontrollerade VLs arbete, medan det numera handlar mer om möjliggörande och stöd. Detta har
förbättrat klimatet och bidragit till ökad tillit och förtroende mellan grupperna.
Mål 5 (Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika delarna av styrkedjan, och en tydlig
beskrivning av fördelningen är inkluderad i skissen över organisationens styrkedja)
• Vi har konstaterat att många frågor och ärenden hör hemma på alla nivåer, så det är inte möjligt att
placera olika frågor på olika nivåer i styrkedjan när det gäller ansvarsfördelning. Istället har vi
arbetat med att bena ut vilket som är de båda gruppernas gemensamma uppdrag och vilket ansvar
respektive gruppernas har för att lösa uppdraget. Det innebär att vi är mer konkreta och tydliga i
arbetet med de olika frågorna och ärendena.
• Ett exempel på detta är utvecklingsarbetet som ledningsgruppen just nu gör när det gäller
mottagandet och utbildningen för nyanlända elever. En arbetsgrupp bestående av medlemmar i
både FL och VL har tagit fram ett förslag på ett centralt rutindokument för området. Dokumentet
har processats av hela ledningsgruppen tillsammans för att sedan beslutas av förvaltningschefen
efter att nödvändiga justeringar gjorts utifrån de synpunkter som framkom. Det centrala
dokumentet utgör nu grund för det lokala rutindokument för området som varje enhet arbetar med
att ta fram. Det lokala dokumentet utgår från det centrala, och arbetsgruppen har tagit fram en mall
som varje enhet ska använda i sitt arbete.
• Genom det här tillvägagångssättet har vi formaliserat ansvarsfördelningen, och också sett till att
flera länkar i kedjan deltar i processen.
Mål 6 (Organisationen arbetar processorienterat)
• Det finns i större utsträckning en röd tråd i arbetet, från barn, elever och medarbetare till ledning
och nämnd. Detta märks bland annat i arbetet med nämndens kvalitetsredovisning som färdigställs
nu. Vi arbetar mer konsekvent med att kvalitetsredovisningen skall beskriva vilka behov som finns
i verksamheterna, och för att det ska vara möjligt att se sambandet mellan de olika nivåerna i
rapporteringen. Kvalitetsredovisningens analyser och slutsatser kommer att avgöra helt hur
verksamhetsplanerna för nästa år ser ut, vilket vi inte har haft samma fokus på tidigare år.
• Det finns i större utsträckning en röd tråd i arbetet, från planering till genomförande till
uppföljning, till analys. Vi har kommit framåt i arbetet med årshjulet genom att finjustera det hjul
vi har sedan tidigare, utifrån våra nya erfarenheter. Vi har också utvecklat kalendariet på samma
sätt. Den största utvecklingen har dock åstadkommits av tiden: genom att vi nu har arbetat utifrån
årshjul och kalendarium några år börjar strukturen sätta sig.

Mål 7 (Förvaltningskansliet driver ett systematiskt kvalitetsarbete för det egna arbetet)
• Kansliet arbetar just nu med att utvärdera och analysera verksamhetsplanen för läsåret 20/21.
Detta analysarbete leder till att vi nu sätter nya mål som är bättre konstruerade än de vi haft
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•

senaste läsåret. I år deltar dessutom alla i FL i arbetet med målen, och den delaktigheten
underlättar när vi driver kvalitetsarbetet framåt under året.
Vi har förbättrade resultat i kommunens HME-enkät när det gäller kansliets uppfattning av
verksamhetens styrning.

Mål 8 (FL genomför uppföljningar och utvärderingar på övergripande nivå)
• FL har börjat arbeta på övergripande nivå. Detta har bland annat gjorts när det gäller utvärdering
av användandet av e-tjänster, analyserna av förvaltningens egen enkät, och vid uppföljning av de
klagomål som inkommit under året.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Mål 2 (Kommunikation sker och information ges utifrån en beslutad plan som är förankrad,
kommunicerad och implementerad i hela organisationen)
Detta mål har vi inte arbetat fokuserat mot under samverkansperioden. Vi har pratat en del om
kommunikation under handledningen, bland annat har vi diskuterat vad som behöver utvecklas inom
området framöver. Vi har dock inte kommit igång med arbetet ännu.

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Förbättrade elevresultat och förbättrad likvärdighet i utbildningen.

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Meritvärdet för eleverna i årskurs nio har ökat tre år i rad, med början det läsår vi inledde
samverkansperioden:
Läsår
20/21
19/20
18/19
17/18

Meritvärde Åk 9
190,6
180,2
174,8
171,9

Även F-6-skolorna har en stigande trend med fler godkända elever och fler elever som når högre
betyg.

Lärdomar utifrån mål
Mål1 (Medarbetarna i FL har tydliga roller och uppdrag, samt väl avgränsade
ansvarsområden)
• Om alla deltar i arbetet med att verkligen implementera en idé, som till exempel att alltid fördela
ansvar när en ny uppgift skall göras, så är det mycket enklare att det faktiskt blir gjort. Man hjälper
varandra att göra det till en rutin.
• Det är lättare att få in en ny rutin om man ser till att det finns praktiska förutsättningar för den,
exempelvis en överenskommen plats för dokumentation och liknande.
• Som när det gäller allting är en tydlig struktur och tydliga ramar A och O för att saker ska bli
gjorda. Vi har en mötesstruktur, dagordning och ett bra diskussionsklimat. Det borgar för ett
effektivt arbete. Vi håller oss till dagordningen för det mesta, vilket gör att vi hinner det vi ska.
• Det tar tid att förändra och bli bättre. Vi behöver ha det med oss och känna oss nöjda med de steg
vi tar mot förbättring. Allt kan alltid göras bättre, men det finns en balans mellan att göra saker
jättebra och att hinna med allting.
Mål 2 (Kommunikation sker och information ges utifrån en beslutad plan som är förankrad,
kommunicerad och implementerad i hela organisationen)
• Kommunikation och information är ett eftersatt område som inte har prioriterats. En lärdom är att
det finns ett stort behov av arbete med detta, särskilt under pandemin då möjligheterna att träffas
varit mindre.
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•
•

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att förankra allting till alla nivåer och hos alla
medarbetare.
Återkoppling är nödvändigt för att man ska förstå vitsen av det man gör och hålla sig engagerad
och detta gäller alla nivåer och medarbetare. Återkoppling behöver planeras in i kalendariet för att
bli av.

Mål 3 (Det finns ett väl utvecklat och väl fungerande samarbete mellan FL och VL)
• När samarbetet fungerar bra blir resultatet ofta betydligt bättre, eftersom båda gruppernas
perspektiv får utrymme.
• Det finns en risk att man kan ”gömma sig” i ett samarbete. Om arbetet till exempel drar ut på tiden
är det mindre skamfyllt för den enskilde medarbetaren, eftersom det inte är glasklart för andra vem
som ansvarar för förseningen.
• Vi behöver fortsätta arbeta mer med uppföljning och återkoppling av dokument som
sammanställs. Genom det får de som deltagit i arbetet också se vad det har lett till.
Mål 4 (Det finns tillit och förtroende mellan FL och VL)
• ”Kultur käkar struktur till frukost”. Det spelar ingen roll hur tydlig struktur vi har – styrkedja, mål,
årshjul, kalendarium, dagordningar, mötesledare – om vi har en kultur som motarbetar strukturen.
• Lärdomar utifrån mål 5 (Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika delarna av
styrkedjan, och en tydlig beskrivning av fördelningen är inkluderad i skissen över organisationens
styrkedja):
• Många frågor och ärenden hör hemma på alla nivåer, så det är inte relevant att placera specifika
frågor på olika nivåer i styrkedjan när det gäller ansvarsfördelning. Istället fokuserar vi på att bena
ut vilket som är de båda gruppernas gemensamma uppdrag och vilket ansvar respektive
gruppernas har för att lösa uppdraget.
Mål 6 (Organisationen arbetar processorienterat)
• Att kunna se resultat av den datainsamling man har deltagit i skapar en ökad begriplighet för olika
arbetsuppgifter. Det i sin tur, ökar motivationen och minskar eventuellt motstånd.
• Arbetet inom SBS i sig ett väldigt bra exemplen på arbetsgången från planering till genomförande
till uppföljning, till analys. Det är en av de tydligaste processer vi har arbetat med de senaste åren,
och det har belyst vikten av uppföljning för att styra om ett arbete. Vi har inte alltid styrt om inom
SBS, men uppföljningarna har visat behovet av det.
• Vi har fastställt en tydlig struktur genom bland annat årshjul och kalendarium. För att strukturen
ska kunna fylla sin funktion, och för att vi ska kunna arbeta processorienterat, krävs att vi också
följer den ansvarsfördelning som stöd- och styrkedjan slår fast. Det räcker med andra ord inte att
saker blir gjorda, utan det är också av vikt att tillvägagångssättet stämmer med vår struktur och
kedja, annars faller de olika byggstenar som tillsammans gör det möjligt för oss att utvecklas i den
riktning som beslutats. Arbetet med enheternas trygghetsplaner och kvalitetsredovisningar är bra
exempel på detta. Det viktiga är inte bara att enheten producerar en trygghetsplan eller en
kvalitetsredovisning i tid. Det är lika viktigt att de personer som ska utföra arbetet också gör det.
Både planen och redovisningen skall tas fram genom ett samarbete mellan barn, elever,
vårdnadshavare och medarbetare. Då räcker det inte att en enskild medarbetare, vanligtvis rektor,
gör arbetet, för då går vi miste om delaktigheten vilket i sin tur försvårar förankringen och
användande av planen.
Mål 7 (Förvaltningskansliet driver ett systematiskt kvalitetsarbete för det egna arbetet)
• Under samverkansperioden har förvaltningskansliet nästan uteslutande arbetat med struktur och
stöd för verksamhetsledningens respektive kvalitetsarbeten. Under periodens sista del, när FL har
fått handledning, har vi nått den punkt där vi kunnat börja fokusera på vårt eget kvalitetsarbete.
• Vårt SKA utgår från den verksamhetsplan som innehåller våra verksamhetsmål för det kommande
året. Denna plan arbetar vi med i detta nu, och utifrån det som FL har åstadkommit när det gäller
struktur och stöd för VLs respektive kvalitetsarbeten är vi nu rustade för att sätta relevanta mål
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som helt utgår från FLs arbete. Detta är möjligt eftersom vi nu har en tydlig bild av vårt uppdrag,
vi vet vad vi ansvarar för och vi vet också vilka som är våra mest angelägna utvecklingsområden.
Mål 8 (FL genomför uppföljningar och utvärderingar på övergripande nivå)
• Att följa upp och analysera på strukturnivå, med fokus på förutsättningar, sänder signaler till
nämnden om vilket fokus de bör ha i sitt arbete. Våra underlag till nämnden fungerar därigenom
likt utbildningsmaterial för mottagarna, så att de kan lära sig mer om sitt uppdrag.
• Att följa upp och utvärdera på övergripande nivå har ett signalvärde även mot oss i FL: påminner
om vilket fokus vi ska ha.

Delaktighet
Det är tre medarbetare som ingår i FL: förvaltningschef/skolchef, kanslichef och utredare/strateg. Alla
tre har deltagit i arbetet med att utvärdera det arbete som gjorts inom ramen för Samverkan för bästa
skola.
Varje medarbetare har först själv har fyllt i den mall för utvärdering som Skolverket har tillhandahållit.
Gruppen har sedan haft två gemensamma tillfällen då vi har diskuterat frågorna utifrån de enskilda
reflektionerna. Vi har då enats om ett gemensamt resultat som sedan har skrivits in här, i
slutredovisningen.
Resultatet av utvärderingen utgör nu en viktig utgångspunkt för den verksamhetsplan FL tar fram.
Utifrån de lärdomar vi har gjort kan vi nu formulera verksamhetsmål som säkerställer att det
utvecklingsarbete som påbörjats genom samverkansarbetet, fortsätter även efter.
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Utvecklingsområde
Styrning och utveckling av verksamheten

Namn på insats
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Problem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Låga resultat hos eleverna och bristande likvärdighet i utbildningen
Orsaker
Styrningen har ett top-down-perspektiv med fokus på kvantitativa mål och effektivisering.
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från de styrande som har sin utgångspunkt i redan givna
ramar och i kvantitativa resultat.
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs mer planlöst än systematiskt, och det saknas en tydlig
koppling mellan de olika stegen i arbetet.
De utvecklingsinsatser som genomförs utgör reaktioner på aktuella brister som åtgärdas på kort
sikt.
Det systematiska kvalitetsarbetet sker genom isolerade arbetsinsatser som upplevs som en börda
adderad till ordinarie arbete.
Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs till stor del av chefer och rektorer, medan elever,
vårdnadshavare och personal gör enstaka insatser.
Beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser, utgår från antaganden och från
bristfälliga analyser.
Det saknas engagemang hos både medarbetare och chefer, och tydlig struktur, tydlig
ansvarsfördelning och tydliga mål efterfrågas.
Det görs sammanställningar av de aktiviteter som genomförts, men resultatet sätts inte i relation
till forskning eller leder till djupare förståelse om orsaker och effekter.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1. Styrningen har i större utsträckning än tidigare även ett bottom-up-perspektiv, med fokus på
övergripande mål och utveckling.
2. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från barn och elevers behov, som de beskrivs av de som
genomför kvalitetsarbetet.
3. Det systematiska kvalitetsarbetet är processbaserat, och de olika processerna utgör delar av ett
kontinuerligt och strukturerat system.
4. De utvecklingsinsatser som genomförs utgör delar av en plan för utveckling på både kort- och lång
sikt.
5. Det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt pågående och utgör en integrerad del av ordinarie
arbete.
6. Barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer är delaktiga i det systematiska
kvalitetsarbetet.
7. De beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser, utgår från fakta och från grundligt
genomförda analyser.
8. Förvaltningens chefer är trovärdiga, tydliga, föredömen och skickliga kommunikatörer, vilket
bidrar till att skapa en kultur som är gynnsam för god kvalitetsutveckling.
9. Genom att genomföra djupgående analyser sker en gemensam kunskapsbildning. Detta ligger till
grund för utveckling förankrad i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Synliga förbättringar i förhållande till mål
Mål 1 (Styrningen har i större utsträckning än tidigare även ett bottom-up-perspektiv, med
fokus på övergripande mål och utveckling)
• Underlag till nämnden förmedlar verksamheternas behov tydligare än tidigare.
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•

FL fokuserar mer på huvudmannens uppdrag i de underlag som tas fram till nämnden. Ett exempel
på detta är utvärderingen av personalens anmälningar av händelser inom särskilda tillsynsområden
(e-tjänster). I analysen ligger fokus på huruvida huvudmannen har tillhandahållit rätt
förutsättningar eller inte.

Mål 2 (Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från barn och elevers behov, som de beskrivs av
de som genomför kvalitetsarbetet)
• Det finns ett förändrat fokus i kvalitetsarbetet: där vi tidigare beskrev eleverna som orsak till
brister beskrivs numera vilka brister undervisningen har som gör att elevernas behov inte möts.
• Ett exempel på detta är den nya mall som används för mitterminsavstämningarna som görs av
personalen. Tidigare innehöll avstämningarna mestadels förklaringar om varför elever inte skulle
uppnå godkända betyg. Nu ligger fokus på att personalen skall beskriva de behov som finns och
som inte möts, och sedan planera för hur dessa behov skall kunna mötas under resten av terminen.
• Denna förändring syns även i kvalitetsredovisningen där analysernas fokus ligger på vad vi
behöver förbättra i utbildningen för att brister ska kunna åtgärdas.
• Ett annat exempel är det arbete som gjordes inför att nämndplanens nämndmål skulle beslutas.
Den processen har varit betydligt mer förankrad i verksamhetsledningen än tidigare. Det borgar
för att målen utgår från barn och elevers behov.
Mål 3 (Det systematiska kvalitetsarbetet är processbaserat, och de olika processerna utgör delar
av ett kontinuerligt och strukturerat system)
• Vi har börjat särskilja de olika faserna i processen i större utsträckning än tidigare. Vårt årshjul
snurrar ganska snabbt och i viss mån går de olika faserna in i varandra. Genom att vi har
kontinuerlig kontroll på årshjulet på våra olika möten kan vi ha betydligt bättre fokus på de olika
processerna som pågår.
• De olika delarna av systemet är också mer accepterade i organisationen än de var tidigare. Även
detta underlättar på vägen mot ett processbaserat arbetssätt. Att delarna är mer accepterade märks
genom att de inte ifrågasätts utan snarare känns igen sedan tidigare. Detta sparar en hel del tid och
arbete för oss alla.
Mål 4 (De utvecklingsinsatser som genomförs utgör delar av en plan för utveckling på både
kort- och lång sikt)
• Utifrån de två nämndmål som beslutats i årets nämndplan har respektive grupp (FL och VL)
fastslagit vilka områden som skall omfattas av utvecklingsarbetet framöver.
o FL: implementering, uppföljning, återkoppling.
o VL: främjande elevhälsa, språkutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer,
matematik.
• De verksamhetsmål och aktiviteter som beslutas i respektive grupps verksamhetsplan skall alla gå
att härleda till utvecklingsområdena i den långsiktiga planen.
Mål 5 (Det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt pågående och utgör en integrerad del av
ordinarie arbete)
• Det första steget som tagits för att gå från att kvalitetsarbetet utgörs av isolerade insatser, är att
årshjul och kalendarier tas upp betydligt oftare än tidigare. FL har detta som en punkt på gruppens
mötesagenda vid ett av två möten i veckan. VL har det också på agendan varje vecka. Detta gör att
kvalitetsarbetet finns närvarande betydligt oftare än tidigare.
• Vi har också gått igenom de uppföljningar och utvärderingar som tidigare gjorts under läsåret. Där
har vi tagit bort all redovisning som inte måste genomföras för att se till att de uppgifter som måste
samlas in kan ta upp mer av medarbetarnas tid.
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Mål 6 (Barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer är delaktiga i det systematiska
kvalitetsarbetet)
• Numera inkluderar årshjulet en detaljerad planering för kvalitetsarbetet på alla nivåer. Det är alltså
inskrivet exempelvis när arbetet med att involvera barn och elever behöver påbörjas i de mer
omfattande faserna. Detaljplaneringen görs dock av varje enhet, så att det passar in i deras
respektive lokala årshjul.
• Vi har också börjat arbeta med att föra in återkoppling som en obligatorisk del av varje fas. De
personer som har deltagit i datainsamling genom att exempelvis svara på en enkät får också
resultatet presenterat för sig. På så sätt synliggörs det värde personens deltagande bidraget med.
Mål 7 (De beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser, utgår från fakta och från
grundligt genomförda analyser)
• För att kunna fatta beslut utifrån fakta krävs underlag som visar dessa fakta och en analys som
undersöker och värderar dessa fakta. De steg vi hittills har tagit mot faktabaserade beslut handlar
först och främst om att se till att det finns en process som föregår beslutet.
• Ett exempel på detta är att höja kvaliteten på de underlag som används för analyserna. Det har vi
gjort genom att arbeta fram mallar för datainsamling, och se till att infoga planering för
datainsamling i årshjulet.
• Vi har också beslutat om en analysmodell som utgör grunden för analysarbetet på alla nivåer.
Nästa steg är att arbeta med implementering av modellen. Mer om detta går att läsa i avsnittet om
hur utvecklingsarbetet kommer att drivas vidare utifrån lärdomar och ställningstaganden vi gjort.
Mål 8 (Förvaltningens chefer är trovärdiga, tydliga, föredömen och skickliga kommunikatörer,
vilket bidrar till att skapa en kultur som är gynnsam för god kvalitetsutveckling)
Resultaten från den senaste personalenkäten (som mäter hållbart medarbetarengagemang) visar
uppåtgående siffror för de frågor som berör enhetens styrning.
Min närmsta chef visar
uppskattning för mina
arbetsinsatser
Min närmsta chef visar
förtroende för mig som
medarbetare
Min närmsta chef ger mig
förutsättningar att ta ansvar i
mitt arbete

2021

2020

76

70

84

79

78

78

Ovanstående tabell visar hela förvaltningens resultat, men dessa finns även för varje enhet vilket ger
en utgångspunkt för varje enhetschef/rektor att arbeta vidare med frågorna.
Mål 9 (Genom att genomföra djupgående analyser sker en gemensam kunskapsbildning. Detta
ligger till grund för utveckling förankrad i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet)
• Ett första steg för oss har varit att förstå hur analyserna inte ska vara. Vi har hittills kallat det som
egentligen är sammanställningar för analyser, men genom den handledning FL och VL fått har
analysbegreppet klarnat för alla i dessa grupper. Det har dock inte varit ett tydligt fokus på detta i
utbildningen som utgör denna insats. Därmed har inte de personer som har deltagit från nämnden
arbetat med det begreppet.
• I både FL och VL finns en positiv inställning och stark vilja till att genomföra goda analyser. Det
är ett framsteg sedan tidigare då det var vanligare att detta steg hoppades över.
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Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Vi har utvecklats mot alla mål men följande mål har inte uppnåtts helt, ännu:
2. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från barn och elevers behov, som de beskrivs av de som
genomför kvalitetsarbetet.
3. Det systematiska kvalitetsarbetet är processbaserat, och de olika processerna utgör delar av ett
kontinuerligt och strukturerat system.
4. De utvecklingsinsatser som genomförs utgör delar av en plan för utveckling på både kort- och lång
sikt.
5. Det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt pågående och utgör en integrerad del av ordinarie
arbete.
6. Barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer är delaktiga i det systematiska
kvalitetsarbetet.
7. De beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser, utgår från fakta och från grundligt
genomförda analyser.
8. Förvaltningens chefer är trovärdiga, tydliga, föredömen och skickliga kommunikatörer, vilket bidrar
till att skapa en kultur som är gynnsam för god kvalitetsutveckling.
9. Genom att genomföra djupgående analyser sker en gemensam kunskapsbildning. Detta ligger till
grund för utveckling förankrad i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Anledningen till att målen inte uppnåtts helt är att vi behöver fortsätta med det vi gör men under en
längre tid.

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Meritvärdet för eleverna i årskurs nio har ökat tre år i rad, med början det läsår vi inledde
samverkansperioden:
Läsår
20/21
19/20
18/19
17/18

Meritvärde Åk 9
190,6
180,2
174,8
171,9

Även F-6-skolorna har en stigande trend med fler godkända elever och fler elever som når högre
betyg.

Lärdomar utifrån mål
Mål1 (Styrningen har i större utsträckning än tidigare även ett bottom-up-perspektiv, med
fokus på övergripande mål och utveckling)
• När styrningen utgår från de faktiska behov som finns i verksamheten kan man se det som att
verksamheterna talar för sig själva. Detta är viktigt vid exempelvis äskanden och vid budgetarbete:
att synliggöra behoven medför att ett beslut som gör att behoven inte kan mötas hamnar på rätt
plats – hos politiken.
• Ett bottom-up-perspektiv gör uttalandet om att barn och elever ska vara i centrum till en faktisk
och praktisk sanning. Det är lätt att prata om att vi gör det vi gör för barn och elever, men det är
först när det också syns i beslut om fokus, mål, prioriteringar och resurstilldelning som det
stämmer.
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•

Det är oerhört viktigt med förankring av allting hos all personal. När vi återkopplar slutprodukten
kan medarbetarna själva se vad de har bidragit till.

Mål 2 (Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från barn och elevers behov, som de beskrivs av
de som genomför kvalitetsarbetet)
• Det är viktigt att planera för hela styrkedjans involvering i kvalitetsarbetet, och inte bara för FL
och VL. Det är en utmaning eftersom det är olika personer som ansvarar för de olika
planeringarna, och ändå måste de hänga ihop.
• Alla som är involverade i kvalitetsarbetet behöver kontinuerligt följa upp och utvärdera mål och
aktiviteter utifrån detta mål. Detta krävs för vi ska kunna se till att vi är på rätt väg.
Mål 3 (Det systematiska kvalitetsarbetet är processbaserat, och de olika processerna utgör delar
av ett kontinuerligt och strukturerat system)
• Vi behöver betrakta det systematiska kvalitetsarbetet som att det består av flera små processer (på
varje enhet/i varje arbetslag osv.) som alla utgör delar av den stora årliga processen. Det betyder
att alla berörda ska genomföra alla steg i processen, på avsedd nivå. Tidigare har det funnits en
tendens att exempelvis datainsamling görs på medarbetar- eller elevnivå, medan analys görs på
chefs- eller förvaltningsnivå.
• Vi har lärt oss att det är produktivt att genomföra analyserna i grupp. Det gör att vi kan hjälpa
varandra att hålla fokus på rätt saker.
Mål 4 (De utvecklingsinsatser som genomförs utgör delar av en plan för utveckling på både
kort- och lång sikt)
• I och med att vi har arbetat med vårt årshjul i ett år nu har vi lärt oss arbetsgången och kan ha
bättre framförhållning än tidigare. Detta märks bland annat genom att vi är bättre förberedda inför
de olika faserna i kvalitetsarbetet och därmed kan genomföra arbetet utifrån planen.
Mål 5 (Det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt pågående och utgör en integrerad del av
ordinarie arbete)
• Kvalitetsarbetet behöver vara ständigt närvarande i både utförande och samtal. På ett sätt är det lätt
eftersom allt är SKA, och på ett sätt är det svårt eftersom vi alla behöver vara här och nu i våra
arbeten. Det är en utmaning att få samman dessa, och vi behöver en strategi för att ta oss an den
utmaningen.
• Vi har också lärt oss att det är nödvändigt att sprida ut de punkter och ärenden som kräver
omfattande samverkan över året. Med tanke på hur många olika punkter och ärenden som behöver
behandlas i hela styrkedjan bör sådana här samverkanspunkter spridas ut över året och vara
ständigt närvarande på allas agendor.
Mål 6 (Barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer är delaktiga i det systematiska
kvalitetsarbetet)
• Planering och en förutbestämd struktur är A och O för att kunna skapa förutsättningar för
delaktighet. Vi har Stratsys som är ett värdefullt verktyg för att få till kvalitetsarbetet. Det viktiga
är att alla användare blir vana vid systemet, så att det verkligen kan utgöra ett stöd.
• En annan lärdom är att vi behöver planera för planeringen. Vem ska planera för vilken nivå? Vem
ansvarar för slutresultatet? Osv.
Mål 7 (De beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser, utgår från fakta och från
grundligt genomförda analyser)
• Har ett analysarbete genomförts och har ett beslut fattats om det inte finns dokumenterat? Det är
svårt att betrakta ett svar eller en slutsats som välgrundat om det inte går att härleda det till ett
dokumenterat analysarbete.
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•

•

•

•

Vi pratar ofta om att vi ska genomföra analysarbete och det innebär ofta att FL och VL ska
analysera de data som samlats in från verksamheterna. Det är dock bara den första analys som
behöver göras, och den görs för att kunna prioritera och se orsaker och förklaringar.
Men vi behöver också titta på möjliga åtgärder och insatser, som i sin tur behöver analyseras.
Vilka åtgärder/insatser är möjliga och vilka är lämpliga enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,
för att vi på bästa sätt ska kunna åstadkomma förbättring? Dessa analyser är lika viktiga, men vi
har inte kommit dit än.
Det är också viktigt att komma vidare när det gäller genomförandet av analysen på en specifik
nivå: analyser på lärarnivå ska undersöka processer och resultat och analyser på rektorsnivå ska
undersöka processer och strukturer. Analyser på huvudmannanivå bör undersöka:
o Strukturer i alla verksamheter, genom fokus på huvudmannens ansvar att säkerställa
goda förutsättningar och fördela resurser.
o Processer och strukturer, genom fokus på övergripande analys som ställer de olika
enheterna mot varandra
Vi behöver skapa forum och former för att möjliggöra analysarbetet: FL och VL behöver dels
planera detta för respektive grupp, dels för att kunna göra detta tillsammans.

Mål 8 (Förvaltningens chefer är trovärdiga, tydliga, föredömen och skickliga kommunikatörer,
vilket bidrar till att skapa en kultur som är gynnsam för god kvalitetsutveckling)
• Viktigt hur vi pratar om vår egen och andras verksamheter.
• Viktigt att inte bara prata utan visa med handling.
Mål 9 (Genom att genomföra djupgående analyser sker en gemensam kunskapsbildning. Detta
ligger till grund för utveckling förankrad i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet)
• Analysen är ett steg som är lätt att hoppa över. Det går att dra slutsatser och göra uttalanden utan
att ha gjort en analys, även om det inte är så vi ska arbeta. En lärdom är betydelsen av att metoden
beslutas och används, inte något man kan välja att använda i mån av tid.
• Vad kvalificerar som vetenskaplig grund?
• Hur definierar vi beprövad erfarenhet?

Delaktighet
Som uppföljning av den utbildningsinsats som genomförts gjordes en kort enkät-undersökning bland
deltagarna. Enkäten undersökte främst om deltagarna ansåg att utbildningen bidragit till att:
•
•
•

öka deltagarnas kunskap om det systematiska kvalitetsarbetet – 83 % svarade ja
öka deltagarnas förståelse för de olika funktionerna i styrkedjan – 92 % svarade ja
skapa en gemensam utgångspunkt för nämnden och ledningsgruppen när det gäller det
systematiska kvalitetsarbetet – 83 % svarade ja

Uppföljningen visar att insatsen har gjort stor nytta och styrt bra mot de mål vi satt upp.
Under utbildningen framkom ett det finns en utbredd önskan om att fortsätta det arbete som påbörjats
genom utbildningen, även efter att insatsen avslutats. I arbetet med att forma denna fortsättning
kommer de kommentarer som framkom vid uppföljningen att användas.
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Utvecklingsområde
Styrning och utveckling av verksamheten (3 insatser)

Namn på insats 1
Enskild handledning rektor Slottsskolan 7–9

Deltagare
1 deltagare:
Rektor Slottsskolan 7–9

Problem
Låga kunskapsresultat

Orsaker
•
•

Grundstruktur i organisationen avseende struktur, ledning, ansvar, roller och rutiner.
Undervisning avseende kollegialt lärande, diskussion, samspel och samarbete. Språkutvecklande
arbetssätt, extra anpassningar, läroplaner, elevinflytande.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1.
2.
3.
4.

Kartläggning av organisation, roller och funktioner
Ökad kunskap om organisering för att skapa förutsättningar för utveckling och förbättring.
Genomför lämpliga förändringar i organisationen.
Genomför löpande nödvändiga förändringar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
elevernas lärande.

Synliga förbättringar i förhållande till mål
•
•
•
•

Skapat organisatoriska förutsättningar för SKA och implementerat en utvecklingsorganisation.
Tillsatt lärledare, A-lagsledare och förstelärare.
Skapat rutiner och arbetsbeskrivningar.
Meritvärden som ökat 3 år i rad.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Alla mål uppfyllda

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Fanns inte med i nulägesanalysen

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Ser en tendens, en positiv trend, att kunskapsresultaten försiktigt ökat tre år i rad.

Lärdomar
•
•
•

Att skapa delaktighet, att skapa tydlighet, att skapa förutsättningar.
Viktigt att personalen förstår och kan kontextualisera och sätta in verksamhetsmål och aktiviteter
in i sitt sammanhang.
Att det måste få ta tid, att min process och tankar ligger steget före och att jag inte får ha för
bråttom att vilja se resultat, vara ödmjukt inställd till förändring och att all förändring inte leder till
förbättring… Vi ska inte ändra för ändrandets skull. Skapa meningsfullhet!

Delaktighet
1.
2.
3.
4.
5.

Jag och handledare Monica först
Jag och Johan, med stöd av Monica
Processledare
Förstelärare handledning
Föreläsning med Monica info till all personal
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Namn på insats 2
Enskild handledning rektor Slottsskolan 7-9

Deltagare
1 deltagare:
Rektor Slottsskolan 7-9

Problem
Låga kunskapsresultat

Orsaker
•
•

Grundstruktur i organisationen avseende struktur, ledning, ansvar, roller och rutiner.
Undervisning avseende kollegialt lärande, diskussion, samspel och samarbete. Språkutvecklande
arbetssätt, extra anpassningar, läroplaner, elevinflytande.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1. Stärkt i ledarrollen
2. Utöka sin förmåga att kommunicera så att det bidrar till ökad delaktighet och tydlighet.
3. Trygg i sin roll och sitt ledarskap

Synliga förbättringar i förhållande till mål
•
•
•
•
•

Distribuerat ledarskap
Tydligare organisation
Kommunikation – Bidrar till ökad delaktighet
Trygghet i verksamheten att det finns nyckelspelare på skolan som tar ansvar
Skapa kontinuitet

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Kan alltid bli bättre på att kommunicera men ser tydliga förbättringar. Som exempel har
arbetsfördelningen mellan mig och Johan (biträdande rektor) blivit bättre och kommunicerats bättre.

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Fanns inte med i nulägesanalysen

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Lärdomar
Hålla i och hålla ut. Skolan har saknat en fast punkt, flertalet rektorsbyten har resulterat i att det
skapats informella strukturer som varit rådande. Nu har jag varit rektor i 3 år och det är tydligt hur
kulturen på skolan har förändrats i takt med att jag har stått kvar.

Delaktighet
Jag och Monica

Namn på insats 3
Enskild handledning rektor Slottsskolan 7-9

Deltagare
1 deltagare:
Rektor Slottsskolan 7-9
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Problem
Låga kunskapsresultat

Orsaker
•
•

Grundstruktur i organisationen avseende struktur, ledning, ansvar, roller och rutiner.
Undervisning avseende kollegialt lärande, diskussion, samspel och samarbete. Språkutvecklande
arbetssätt, extra anpassningar, läroplaner, elevinflytande.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
•
•

Skolan har en organisation baserad på tillit och ansvar, kollegialt lärande och ett systematiskt
kvalitetsarbete.
Leder skolan och dess utvecklingsarbete med stöd av nyckelpersoner.

Synliga förbättringar i förhållande till mål
Ställer andra frågor som rör lärande och utveckling

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
•
•
•

•

Vi har inte tilliten i sig (genom hela verksamheten) men vi har en organisation som syftar på
kollegialt lärande och en vilja/strävan efter en kollektiv förflyttning, vilket vi också gjort i stort.
Förutsättningar finns, strukturen finns, stöd i processen men att alla vill och tar ansvar, där är vi
inte riktigt framme än.
Förstaläraranställningar drog igång senare vilket gjorde att dessa nyckelpersoner kom igång senare
än beräknat. Lärledare tillsammans med ledning har gjort mycket av det som det var tänkt att
förstelärarna skulle ha gjort. Top – bottom perspektivet byttes under processens gång och där vi
skapade ett bottom – top perspektiv.
Nu finns förutsättningar, processer och struktur

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Fanns inte med i nulägesanalysen

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Höjda meritvärden, att kunskapsresultaten ökat tre år i rad.

Lärdomar
Analysarbete, att fråga efter rätt saker, fokus på rätt saker. Konkretisera och vara tydligare hur
aktiviteter är kopplade till verksamhetsmålen, att förmedla den röda tråden för att skapa delaktighet
och skapa meningsfullhet.

Delaktighet
Processledare, förstelärare etc…
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Utvecklingsområde
Styrning och utveckling av verksamheten - Slottsskolan 7–9 (4 insatser)

Namn på insats 1
Systematiskt kvalitetsarbete med inriktning bedömning och betyg

Problem
Låga kunskapsresultat och brister i likvärdighet

Orsaker
•
•
•

Skolan saknar en utvecklingsorganisation och organisation för strukturerat och professionellt
kollegialt lärande.
Bristande kunskap och samsyn i skolans styrdokument bidrar till osäkerhet och bristande
likvärdighet.
Osäkerhet och brister i bedömning och betygsättning påverkar elevernas lärande och betyg samt
innebär att vi inte kan garantera likvärdig betygsättning.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skolan är organiserad med tid, forum och innehåll för kollegialt lärande
Skolan har utsedda processledare med tydliga och kända uppdragsbeskrivningar
Alla lärare har ökad kompetens i styrdokumenten
Alla lärare har ökad kompetens i bedömning och betyg
Processledarna planerar och genomför kollegiala diskussioner med övriga kollegiet
Samsyn råder om styrdokumenten, hur de ska tolkas och användas
Alla lärare har ökad kompetens i formativt lärande och bedömning
Samsyn råder kring bedömning och betyg
Alla elever på skolan bedöms likvärdigt

Synliga förbättringar i förhållande till mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innehållet är kommunicerat och känt. Det systematiska kvalitetsarbetet står med i kalendariet.
Processledare är utsedda med tydliga och kända uppdragsbeskrivningar.
Alla lärare har ökad kompetens i styrdokumenten, jämfört med självskattningen som genomförts
före, under och efter insatsen.
Alla lärare har ökad kompetens i bedömning och betygsättning, jämfört med självskattningen som
genomförts före, under och efter insatsen.
Vi har ett utvecklingsarbete där personalen är delaktig
Samsynen om styrdokumenten har blivit bättre, jämfört med självskattningen
Kompetensen i formativt lärande har blivit bättre, enligt självskattningen
Samsynen runt bedömning och betyg har blivit bättre, enligt självskattningen
Likvärdigheten i bedömning för alla elever har blivit bättre, enligt självskattningen

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Uppriktigt sagt finns mål att hålla i och sträva vidare mot, även om åtgärdsplanens mål uppnåtts. Det
finns två ord med tillhörande praktik som är svåra att komma tillrätta med. Samsyn och likvärdig.
Vi har återkommit till dessa två begrepp, igen och igen. Vi har frågat oss hur vi kan veta om vi har
samsyn eller vad likvärdigt betyder. Försök att arbeta fram egna svar eller definitioner har inte lyckats.
Vi tror att vi ger oss de bästa förutsättningarna genom att:
•
•

Den kollegiala diskussionen om samsyn och likvärdighet ges plats i det pedagogiska samtalet
Fortsätta sträva efter samsyn och likvärdighet
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Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Ökade kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Under arbetets gång har elevernas fallande resultat först bromsats, därefter vänt och ökat de senaste
två åren.

Lärdomar
Innehåll och organisation är en förutsättning.
Delaktighet och förståelse är positiva hävstänger.

Delaktighet
Undervisande personal har deltagit. Arbetet har lyfts fram, följts upp och diskuterats i lärgrupper,
arbetslag, ämnesgrupper på konferenser och på K-dagar.
Utvärderingar har genomförts och återkopplats. Samtal med processledarna tillsammans och i olika
grupper. Intervjuer med elever.

Namn på insats 2
Inkluderande förhållningssätt, insats 1.

Problem
Låga kunskapsresultat och brister i likvärdighet

Orsaker
•
•
•
•
•

Bristande kunskap om anpassningar och bemötande för våra elever
Brister i trygghet och studiero
Elevers frånvaro
Bristande samordning av pedagogiska diskussioner
Brister i att de pedagogiska diskussionerna leder till medveten handling och förändring

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1. Generellt ökad pedagogisk kompetens
2. Skolans vuxna ”krokar arm” genom ett gemensamt förhållningssätt
3. Det systematiska utvecklingsarbetet stöder medveten användning av tid i 1. Klassrummet och 2.
På skolan
4. Det systematiska utvecklingsarbetet stöder medveten prioritering av innehåll och processer i 1.
Klassrummet och 2. På skolan

Synliga förbättringar i förhållande till mål
•
•
•
•
•

Mer prövande och interaktion med elever i klassrummet.
Lärargruppen visar en större medvetenhet om elevers behov och pratar om hur dessa behov kan
mötas.
Likvärdig lektionsstruktur bidrar till ökad studiero som i sin tur ger eleverna bättre förutsättningar
för inlärning.
En pågående förskjutning av insatser från åtgärdande till förebyggande.
Personal har upptäckt och identifierat interna rutinbrister som drabbar eleverna, vilket är bra därför
att vi när vi får syn på dessa kan åtgärda och därigenom bättre hjälpa eleverna.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Ett av målen står precis på tröskeln mellan insikt och handling, det om att skolans vuxna krokar arm.
Utvärderingarna av lå 20/21 visar att personalen vill detta när de blickar mot kommande läsår.
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Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Ökat kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Elevernas resultat har ökat.

Lärdomar
•
•

Arbetsform, delaktighet och spelregler är viktigt. Så även återkoppling och kommunikation.
Vi ledare är beroende av duktiga medarbetare.

Delaktighet
Undervisande personal och ibland skolans andra personalgrupper. Lärgrupper, arbetslag, K-dagar.
Eleverna har blivit mer involverade i insatsen inkluderande förhållningssätt. Utvärdering och
självskattning med personal, intervju med elever.

Namn på insats 3
Inkluderande förhållningssätt, insats 2.

Problem
Låga kunskapsresultat och brister i likvärdighet

Orsaker
Brister i analys
Bristande samordning av pedagogiska diskussioner
Brister i att de pedagogiska diskussionerna leder till medveten handling och förändring

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
•
•
•
•

Ökad analyskompetens
Det systematiska utvecklingsarbetet stöder medveten användning av tid i 1. Klassrummet och 2.
På skolan
Det systematiska utvecklingsarbetet stöder medveten prioritering av innehåll och processer i
Klassrummet och 2. På skolan.

Synliga förbättringar i förhållande till mål
Vi har mer analys av undervisningen. Samtal i olika konstellationer, utvärderingar och
självskattningen visar att hela skolan generellt har utvecklat sättet att tänka och resonera. Den
medvetenhet och reflektion som framträder har inte varit synlig tidigare. Jordmånen för fortsatt
förbättring och utveckling är god.
Processledarna har vuxit i rollen och i allt högre grad bidragit till hela skolans utvecklingsarbete,
inklusive utvärdering och analys. Vi har ett tydligare underlag att utgå ifrån när kommande insatser
och prioriteringar ska göras.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Ökat kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Elevernas resultat ökade igen (vt21)
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Lärdomar
Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Genom handledning och utbildning har vi ökat vår
kollektiva kompetens och blivit bättre i våra yrkesroller.

Delaktighet
Handledning/utbildning av och med Uppsala universitet för processledare och samtlig personal.
Lärgrupper, arbetslag, K-dagar

Namn på insats 4
Inkluderande förhållningssätt, insats 3.

Problem
Låga kunskapsresultat och brister i likvärdighet

Orsaker
•
•
•
•
•

Bristande kunskap om anpassningar och bemötande för våra elever
Brister i trygghet och studiero
Elevers frånvaro
Bristande samordning av pedagogiska diskussioner
Brister i att de pedagogiska diskussionerna leder till medveten handling och förändring

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
•
•
•
•

Generellt ökad pedagogisk kompetens
Skolans vuxna ”krokar arm” genom ett gemensamt förhållningssätt
Det systematiska utvecklingsarbetet stöder medveten användning av tid i 1. Klassrummet och 2.
På skolan
Det systematiska utvecklingsarbetet stöder medveten prioritering av innehåll och processer i 1.
Klassrummet och 2. På skolan

Synliga förbättringar i förhållande till mål
•
•
•
•
•
•

Petri Partanens bild av bussen som niger för att passagerarna ska kunna gå ombord = skolans roll i
relation till eleverna är ofta återkommande i pedagogiska diskussioner. Mycket glädjande.
Mer prövande och interaktion med eleverna i klassrummet.
Lärargruppen visar en större medvetenhet om elevers behov och pratar om hur dessa behov kan
mötas.
Likvärdig lektionsstruktur bidrar till ökad studiero som i sin tur ger eleverna bättre förutsättningar
för inlärning.
En pågående förskjutning av insatser från åtgärdande till förebyggande.
Personal har upptäckt och identifierat interna rutinbrister som drabbar eleverna, vilket är bra därför
att vi när vi får syn på dessa kan åtgärda och därigenom bättre hjälpa eleverna.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Ett av målen står precis på tröskeln mellan insikt och handling, det om att skolans vuxna krokar arm.
Utvärderingarna av lå 20/21 visar att personalen vill detta när man blickar framåt.

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Ökat kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Effekter på resultat och måluppfyllelse
Elevernas resultat ökade igen (vt21)
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Lärdomar
Ibland kommer tanken: ”eleverna ska…” och då behöver vi snabbt påminna oss om att det är vi som
ska, för att eleverna ska kunna…

Delaktighet
Två föreläsningar av och med Petri Partanen för samtlig personal. Personalen har läst och diskuterat
boken Hälsa för lärande – lärande för hälsa.
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Utvecklingsområde
Undervisning och lärande (3 insatser)

Namn på insats 1
Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen - Slottsskolan F-6: kompetensutveckling
till all personal

Problem
Låga kunskapsresultat

Orsaker
•

Orsaker till låga kunskapsresultat är bristande kunskap och samsyn om läroplanen samt brister i att
utforma en inkluderande undervisning kopplat till ett systematiskt kvalitetsarbete

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Det finns en organisation som möjliggör ett kollegialt lärande
Det finns en gemensam teoretisk bakgrund i läroplanen för alla undervisande pedagoger
Det finns kompetens för att bygga ett kollegialt lärande.
Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om läroplanen.
Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om formativt lärande samt formativ- och
summativ bedömning.
All undervisning planeras och genomförs utifrån ett inkluderande syn- och förhållningssätt.
Undervisningen planeras och genomförs utifrån gjorda analyser
Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete
En ökad kvalitativ undervisning

Synliga förbättringar i förhållande till mål
På Slottsskolan F-6 finns nu en organisation som både möjliggör för kollegialt lärande och för ett
systematiskt kvalitetsarbete. Skolan har fem utbildade projektledare (var av en är skolledare). Skolan
har organiserat SKA-arbetet och det kollegiala lärandet genom avsatt tid. Tiden finns tydligt inlagd i
kalendariet
Även tid för processledarnas gemensamma planeringstid finns inlagd. Både skolledning och
pedagogerna beskriver i utvärderingar och i samtal att det nu finns en bättre kompetens för att leda
kollegialt arbete.
Det finns en ökad samsyn bland lärarna gällande läroplan och styrdokument. Lärarna anger att de mer
än tidigare är medvetna om ämnenas centrala innehåll i planering, genomförande och utvärdering av
undervisning. I samtal och utvärderingar framkommer att planeringar och arbetsmetoder mer än
tidigare bygger på läroplanen och på kunskapskraven och mer än tidigare lyfts bedömning i tidig
planering.
I pedagogernas egna reflektioner och i sammanfattande analyser gjorda av processledarna
framkommer en stor förändring kring hur pedagogerna börjat reflektera och ändra sitt sätt att tänka i
förhållande till planeringar. Planeringar planeras mer än tidigare utifrån variera mellan att
tala/läsa/lyssna/skriva. Undervisningen beskrivs ta stora kvalitativa steg framåt.
Omfattande processer har skett gällande hur skolan planeras och genomförs kopplat till inkluderande
syn och förhållningssätt. En mycket stor förskjutning har skett gällande hur lärarna tar ansvar utifrån
att anpassa och förändra sin undervisning, för att alla elever ska vara inkluderade i verksamheten.
Detta går att se både genom processledarnas beskrivningar, men även hur personalen i redovisningar,
reflektionsdokument, medarbetarsamtal eller gruppdiskussioner uttrycker sig. Man samtalar mer än
tidigare om förändrat arbetsmetod för att möta enskild elev, samtalar mer om anpassningar och man
uttrycker sig mer framåtsyftande i beskrivningar av elever och uppmärksammade hinder.
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Åtgärdsprogrammen syftar mer än tidigare till att vara inkluderande mot ordinarie undervisning.
Mentorer har mer än tidigare blivit delaktiga i åtgärdsprogrammens skrivelse, beslut och uppföljning.
Under slutfasen har skolledningens och processledarnas utbildning intensifieras genom förändrad
handledarstruktur viket klart påverkat utvecklingsarbetet positivt. Skolan har utifrån detta lagt ett stort
arbete på att samla information, få förståelse kring insamlat material och hur detta ska användas för att
genomföra analyser av insamlat material. Skolans och även fritidshemmets personal har under året
arbetat i olika konstellationer med att reflekterande dokumentera och beskriva sin egna och gruppens
utvecklingsprocess.
Skolan som helhet har under året tagit ett stort ansvar för att samla in och redovisa resultat och de
flesta börjar förstå och använda sig av resultaten i olika förändringsprocesser.
Grundstrukturer har utifrån ovan byggts upp och kunskap och förståelse kring hur analyser ska
genomföras, förstås och användas finns i verksamheten. Det finns en ökad medvetenhet kring
systematiskt kvalitetsarbete, så som analysarbete och uppföljning av resultat.
Skolan bedöms utifrån ett helhetsperspektiv gjort en stor förskjutning både utifrån ett fungerande
systematiskt kvalitetsarbete vilket klart och tydligt hänger samman med en ökad kvalitativ
undervisning.
Att skolan nu är mer kvalitativ går att se i analyserande diskussioner i arbetslag, på medarbetarsamtal
och i enkätunderlag beskriver personal hur man mer än tidigare tar ansvar i sin planering, förberedelse
och struktur för att alla elever ska kunna ta del av undervisningen. Inkluderingsperspektivet är mycket
tydligare än tidigare. Begrepp som struktur, anpassning, mål, bedömning, tydlighet, organisation,
förberedelser och inkludering används flitigt. Undervisningen beskrivs även den vara mer varierad än
tidigare och att det sker en större variation utifrån text, bild och film. Anpassningarna beskrivs vara
mer genomtänkta och fler och mer förklaringar läggs på vad, hur, med vem, varför och hur länge. Fler
elever deltar i den ordinarie undervisningen och fler upplevs vara motiverade till sitt arbete. Eleverna
bedöms även vara mer självgående i skolarbete. Redovisningar och bedömningar sker på fler sätt än
tidigare. Fler elever än tidigare får möjlighet att visa vad de kan genom olika anpassningar.
Mål och syfte med undervisningen har blivit tydligare och flera av personalen beskriver att lektionerna
har en tydlig början och ett tydligt slut.
Sammanfattning
Skolpersonalen beskriver hur omorganisationen med att arbeta i team har stärkt möjligheten att bättre
anpassa och ställa om till elevers enskilda behov. De beskriver även att processledarnas påverkan och
arbete med gruppens utveckling har gett resultat. Undervisningen beskrivs vara mer variationsrik och
mer än tidigare möta den enskilda elevens unika behov Hos pedagogerna finns många funderingar och
resonemang kring sin egen praktik, hur planering, struktur, bemötande och relation påverkar elever
och hur de blir motiverade till ökat lärande. En klar förskjutning har skett från att ha stökiga elever och
”de som inte vill” till att förändra det pedagogiska arbetet/ tänket och pedagogens ansvar.
Bedömning görs att målet ännu inte är nått, men att en stor förändring påbörjats.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Följande mål är ännu inte till fullt uppnått:
•
•

Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om formativt lärande samt formativ- och
summativ bedömning.
Pedagogerna beskriver att de första modulerna som de arbetade med gällande bedömning inte
riktigt gav det de önskade.Troligt är även att modulerna låg tidigt i processen och skolans
processledare hade ännu inte fått utbildning i att driva processer. I och med en omorganisering av
teams och i och med fokusområden kopplat till motivation och relationer som del i
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•
•

inkluderingsprocessen lades inte full kraft på arbete med formativa och summativa
bedömningsprocesser.
Stödet till skolan gällande utbildning av processledare kom igång mycketsent och processledarna
fick en kvalitativ utbildning först sista året.
Skolan rektor och skolans biträdande rektor har inte varit med i projektet sedan starten vilket
påverkat arbetets gång. Särskilt påtagligt är det att skolans biträdande rektor kom in sent i
processen.

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Ökade kunskapsresultat

Effekter på resultat och måluppfyllelse
•
•
•
•

Ökat meritvärdena. Meritvärdena under vårterminen 2021 är de högsta sedan Slottsskolan F-6 gick
med i Samverkan för bästa skola. (206,3 2021, 190 2020 samt 196,3 2019)
Andelen elever som har klarat alla mål har ökat det sista läsåret (65% 2021, 45,5% 2020).
Andelen elever som har fått betyget A har ökat (5,5% 2021, 5,3% 2020)
Andelen elever som har fått betyget F har sjunkit (8,1 % 2021, 8,4% 2020)

Förutom ovan beskrivna mätvärden ser vi, framför allt i de lägre åren att det blivit en ökad
medvetenhet kring resultat och måluppfyllelse både hos pedagogerna och hos eleverna. Förståelse för
det kompensatoriska uppdraget har ökat och att skolans personal har en ökad förståelse för
anpassningar vid både planeringar, genomförande och bedömningar kommer att påverka även
kommande års resultat och måluppfyllelse.

Lärdomar
Rektorsbyten försvårar processen. Personalen tappar fart. Risken finns att de även tappar tilltron till
utvecklingsarbetet.
Strukturer för att skapa kollegialt lärande ger resultat. Detta då gruppdiskussioner med stöd av
utbildade processledare leder till att pedagogiska diskussioner lyfts till en mer analyserande och
reflekterande nivå. Genom kollegiala och strukturerade samtal har pedagogerna fått stöd att reflektera
utifrån egen praktik. Lärdomar som tagits är att när kollegor tillsammans och med stöd av varandra får
tid att diskutera och ta lärdomar av varandra skapas stora utvecklingsmöjligheter.
Lärdom är att tid för reflektion måste planeras in och schemaläggas.
En annan lärdom är vikten av transparens, delaktighet och tydlighet. När inte alla på skolan aktiva i/
eller har förståelse för processen riskerar det att skapa obalans. Det riskerar leda till ojämlikhet,
negativa maktprocesser men även att processer motarbetas eller stannas upp. Ojämlikheten kan vi
bland annat se i förhållande till fritidshemmet och dess personal. De har fortlöpande fått information
via sin arbetslagsledare, men har inte själva varit delaktiga.
En lärdom är att mål behöver vara levande i en verksamhet. Att mål är skrivna eller sagda betyder inte
att det kommit alla till del eller har blivit förstådda.
Summativt görs lärdomen kring vikten av att ha ett systematiskt, transparant och kvalitativt arbete för
att skapa skolutveckling.
SKA- arbete måste finnas som en röd tråd genom hela verksamheten och inte vara avgränsat till några
få i en ledningsfunktion. Ett effektivt och välfungerande SKA-arbete är det stöd, den ledstång och den
struktur som leder utvecklande processer vidare.
Utveckling tar dock tid och alla resultat är ännu inte möjliga att se och mäta.
Det är en utmaning att hitta indikatorer som reellt mäter utveckling och det finns en risk att hårda
siffror som exempelvis meritvärden överskuggar den faktiska förändringsprocessen. Då ett helt nytt
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synsätt och arbete gällande exempelvis elever med identifierade hinder för lärande är i sin linda,
kommer ett fortsatt arbete med inkluderande och individanpassade lösningar på sikt att ge goda
resultat och på sikt även generera ökade meritvärden.
Vi har lärt att genom struktur och tydlighet kommer vi bättre kunna mäta, följa upp och analysera
insatser och åtgärder och därmed förstå utveckling och förändringsprocesser.
Vidare har förståelsen ökat gällande vikten av ha nedskrivna och tillgängliga handlingsplaner och
rutiner.
Handlingsplaner och rutiner skapar ett gemensamt språk och ökad förståelse både för elever,
skolpersonal och vårdnadshavare vilket i sin tur troligt kommer motverka missnöje och känsla av
bristande insatser. Med stöd av handlingsplaner, rutiner och systematiska styrsystem är det även lättare
att undersöka, jämföra och förstå förhållanden mellan exempelvis pojkar, flickor, ämnesstrukturer,
kunskapsutveckling och meritvärdespoäng.
Med handlingsplaner och rutiner kommer det att vara lättare att förklara och beskriva processer och
aktiviteter kring exempelvis individers individuella utveckling och individuellt stöd så som extra
anpassningar, åtgärdsprogram och annat.

Delaktighet
Delaktighet har skett utifrån olika ansvarsnivåer så som processledare med ansvar som gruppledare
och övrig personal med ansvar för undervisning, betyg och bedömning.
Processledare har under projektets period gått från att utbildas i processledarrollen till att ansvara för
val av lärinnehållet och gruppledare för diskussion i olika lärgrupper.
Processledarnas roll har varit att arbeta i en stödjande funktion för övriga kollegor och vara en länk
och stöd mellan skolledning och arbetslag i utvecklingsfrågor.
I projektets slutfas har processledarna tillsammans med pedagogerna tagit ett stort ansvar och själva
utifrån utvärderingar och behov funnit moduler gällande motivation, beteende och tillgängliga
lärmiljöer.
Pedagogisk personal har fått arbeta strukturerat i tre olika faser, en inläsningsfas, en utforskande
prövande fas och en diskussionsfas. Utvärderingar har regelbundet skett genom enkäter och skrivande
individuella enkäter. Utvärderingar har även skett fortlöpande genom att processledarna lyssnat in och
observerat vad som pågår och utvecklas i verksamheten. Strukturen har skapat en tydlighet kring allas
delaktighet och påverkat synen på vikten av gemensam närvaro och aktivitet.

Namn på insats 2
Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen - Slottsskolan F-6: utbildning och
handledning till processledare.

Problem
Låga kunskapsresultat

Orsaker
•

Orsaker till låga kunskapsresultat är bristande kunskap och samsyn om läroplanen samt brister i att
utforma en inkluderande undervisning kopplat till ett systematiskt kvalitetsarbete.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1. Det finns en organisation som möjliggör ett kollegialt lärande
2. Det finns en gemensam teoretisk bakgrund i läroplanen för alla undervisande pedagoger
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3. Det finns kompetens för att bygga ett kollegialt lärande.
4. Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om läroplanen.
5. Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om formativt lärande samt formativ- och
summativ bedömning.
6. All undervisning planeras och genomförs utifrån ett inkluderande syn- och förhållningssätt.
7. Undervisningen planeras och genomförs utifrån gjorda analyser
8. Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete
9. En ökad kvalitativ undervisning

Synliga förbättringar i förhållande till mål
På Slottsskolan F-6 finns nu en organisation som både möjliggör för kollegialt lärande och för ett
systematiskt kvalitetsarbete. Skolan har fem utbildade projektledare (var av en är skolledare). Skolan
har organiserat SKA-arbetet och det kollegiala lärandet genom avsatt tid. Tiden finns tydligt inlagd i
kalendariet.
Även tid för processledarnas gemensamma planeringstid finns inlagd. Både skolledning och
pedagogerna beskriver i utvärderingar och i samtal att det nu finns en bättre kompetens för att leda
kollegialt arbete.
Det finns en ökad samsyn bland lärarna gällande läroplan och styrdokument. Lärarna anger att de mer
än tidigare är medvetna om ämnenas centrala innehåll i planering, genomförande och utvärdering av
undervisning. I samtal och utvärderingar framkommer att planeringar och arbetsmetoder mer än
tidigare bygger på läroplanen och på kunskapskraven och mer än tidigare lyfts bedömning i tidig
planering.
I pedagogernas egna reflektioner och i sammanfattande analyser gjorda av processledarna
framkommer en stor förändring kring hur pedagogerna börjat reflektera och ändra sitt sätt att tänka i
förhållande till planeringar. Planeringar planeras mer än tidigare utifrån variera mellan att
tala/läsa/lyssna/skriva. Undervisningen beskrivs ta stora kvalitativa steg framåt.
Omfattande processer har skett gällande hur skolan planeras och genomförs kopplat till inkluderande
syn och förhållningssätt. En mycket stor förskjutning har skett gällande hur lärarna tar ansvar utifrån
att anpassa och förändra sin undervisning, för att alla elever ska vara inkluderade i verksamheten.
Detta går att se både genom processledarnas beskrivningar, men även hur personalen i redovisningar,
reflektionsdokument, medarbetarsamtal eller gruppdiskussioner uttrycker sig. Man samtalar mer än
tidigare om förändrat arbetsmetod för att möta enskild elev, samtalar mer om anpassningar och man
uttrycker sig mer framåtsyftande i beskrivningar av elever och uppmärksammade hinder.
Åtgärdsprogrammen syftar mer än tidigare till att vara inkluderande mot ordinarie undervisning.
Mentorer har mer än tidigare blivit delaktiga i åtgärdsprogrammens skrivelse, beslut och uppföljning.
Under slutfasen har skolledningens och processledarnas utbildning intensifieras genom förändrad
handledarstruktur viket klart påverkat utvecklingsarbetet positivt. Skolan har utifrån detta lagt ett stort
arbete på att samla information, få förståelse kring insamlat material och hur detta ska användas för att
genomföra analyser av insamlat material. Skolans och även fritidshemmets personal har under året
arbetat i olika konstellationer med att reflekterande dokumentera och beskriva sin egna och gruppens
utvecklingsprocess.
Skolan som helhet har under året tagit ett stort ansvar för att samla in och redovisa resultat och de
flesta börjar förstå och använda sig av resultaten i olika förändringsprocesser.
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Grundstrukturer har utifrån ovan byggts upp och kunskap och förståelse kring hur analyser ska
genomföras, förstås och användas finns i verksamheten. Det finns en ökad medvetenhet kring
systematiskt kvalitetsarbete, så som analysarbete och uppföljning av resultat.
Skolan bedöms utifrån ett helhetsperspektiv gjort en stor förskjutning både utifrån ett fungerande
systematiskt kvalitetsarbetet vilket klart och tydligt hänger samman med en ökad kvalitativ
undervisning.
Att skolan nu är mer kvalitativ går att se i analyserande diskussioner i arbetslag, på medarbetarsamtal
och i enkätunderlag beskriver personal hur man mer än tidigare tar ansvar i sin planering, förberedelse
och struktur för att alla elever ska kunna ta del av undervisningen. Inkluderingsperspektivet är mycket
tydligare än tidigare. Begrepp som struktur, anpassning, mål, bedömning, tydlighet, organisation,
förberedelser och inkludering används flitigt. Undervisningen beskrivs även den vara mer varierad än
tidigare och att det sker en större variation utifrån text, bild och film. Anpassningarna beskrivs vara
mer genomtänkta och fler och mer förklaringar läggs på vad, hur, med vem, varför och hur länge. Fler
elever deltar i den ordinarie undervisningen och fler upplevs vara motiverade till sitt arbete. Eleverna
bedöms även vara mer självgående i skolarbete. Redovisningar och bedömningar sker på fler sätt än
tidigare. Fler elever än tidigare får möjlighet att visa vad de kan genom olika anpassningar.
Mål och syfte med undervisningen har blivit tydligare och flera av personalen beskriver att lektionerna
har en tydlig början och ett tydligt slut.
Sammanfattning
Skolpersonalen beskriver hur omorganisationen med att arbeta i team har stärkt möjligheten att bättre
anpassa och ställa om till elevers enskilda behov. De beskriver även att processledarnas påverkan och
arbete med gruppens utveckling har gett resultat. Undervisningen beskrivs vara mer variationsrik och
mer än tidigare möta den enskilda elevens unika behov Hos pedagogerna finns många funderingar och
resonemang kring sin egen praktik, hur planering, struktur, bemötande och relation påverkar elever
och hur de blir motiverade till ökat lärande. En klar förskjutning har skett från att ha stökiga elever och
”de som inte vill” till att förändra det pedagogiska arbetet/ tänket och pedagogens ansvar.
Bedömning görs att målet ännu inte är nått, men att en stor förändring påbörjats.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Följande mål är ännu inte till fullt uppnått:
•
•

•
•

Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om formativt lärande samt formativ- och
summativ bedömning.
Pedagogerna beskriver att de första modulerna som de arbetade med gällande bedömning inte
riktigt gav det de önskade.Troligt är även att modulerna låg tidigt i processen och skolans
processledare hade ännu inte fått utbildning i att driva processer. I och med en omorganisering av
teams och i och med fokusområden kopplat till motivation och relationer som del i
inkluderingsprocessen lades inte full kraft på arbete med formativa och summativa
bedömningsprocesser.
Stödet till skolan gällande utbildning av processledare kom igång mycketsent och processledarna
fick en kvalitativ utbildning först sista året.
Skolan rektor och skolans biträdande rektor har inte varit med i projektet sedan starten vilket
påverkat arbetets gång. Särskilt påtagligt är det att skolans biträdande rektor kom in sent i
processen.

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Ökade kunskapsresultat
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Effekter på resultat och måluppfyllelse
•
•
•
•

Ökat meritvärdena. Meritvärdena under vårterminen 2021 är de högsta sedan Slottsskolan F-6 gick
med i Samverkan för bästa skola. (206,3 2021, 190 2020 samt 196,3 2019)
Andelen elever som har klarat alla mål har ökat det sista läsåret (65% 2021, 45,5% 2020).
Andelen elever som har fått betyget A har ökat (5,5% 2021, 5,3% 2020)
Andelen elever som har fått betyget F har sjunkit (8,1 % 2021, 8,4% 2020)

Förutom ovan beskrivna mätvärden ser vi, framför allt i de lägre åren att det blivit en ökad
medvetenhet kring resultat och måluppfyllelse både hos pedagogerna och hos eleverna. Förståelse för
det kompensatoriska uppdraget har ökat och att skolans personal har en ökad förståelse för
anpassningar vid både planeringar, genomförande och bedömningar kommer att påverka även
kommande års resultat och måluppfyllelse

Lärdomar
Rektorsbyten försvårar processen. Personalen tappar fart. Risken finns att de även tappar tilltron till
utvecklingsarbetet
Strukturer för att skapa kollegialt lärande ger resultat. Detta då gruppdiskussioner med stöd av
utbildade processledare leder till att pedagogiska diskussioner lyfts till en mer analyserande och
reflekterande nivå. Genom kollegiala och strukturerade samtal har pedagogerna fått stöd att reflektera
utifrån egen praktik. Lärdomar som tagits är att när kollegor tillsammans och med stöd av varandra får
tid att diskutera och ta lärdomar av varandra skapas stora utvecklingsmöjligheter.
Lärdom är att tid för reflektion måste planeras in och schemaläggas.
En annan lärdom är vikten av transparens, delaktighet och tydlighet. När inte alla på skolan aktiva i/
eller har förståelse för processen riskerar det att skapa obalans. Det riskerar leda till ojämlikhet,
negativa maktprocesser men även att processer motarbetas eller stannas upp. Ojämlikheten kan vi
bland annat se i förhållande till fritidshemmet och dess personal. De har fortlöpande fått information
via sin arbetslagsledare, men har inte själva varit delaktiga.
En lärdom är att mål behöver vara levande i en verksamhet. Att mål är skrivna eller sagda betyder inte
att det kommit alla till del eller har blivit förstådda.
Summativt görs lärdomen kring vikten av att ha ett systematiskt, transparant och kvalitativt arbete för
att skapa skolutveckling.
SKA- arbete måste finnas som en röd tråd genom hela verksamheten och inte vara avgränsat till några
få i en ledningsfunktion. Ett effektivt och välfungerande SKA-arbete är det stöd, den ledstång och den
struktur som leder utvecklande processer vidare.
Utveckling tar dock tid och alla resultat är ännu inte möjliga att se och mäta.
Det är en utmaning att hitta indikatorer som reellt mäter utveckling och det finns en risk att hårda
siffror som exempelvis meritvärden överskuggar den faktiska förändringsprocessen. Då ett helt nytt
synsätt och arbete gällande exempelvis elever med identifierade hinder för lärande är i sin linda,
kommer ett fortsatt arbete med inkluderande och individanpassade lösningar på sikt att ge goda
resultat och på sikt även generera ökade meritvärden.
Vi har lärt att genom struktur och tydlighet kommer vi bättre kunna mäta, följa upp och analysera
insatser och åtgärder och därmed förstå utveckling och förändringsprocesser.
Vidare har förståelsen ökat gällande vikten av ha nedskrivna och tillgängliga handlingsplaner och
rutiner.
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Handlingsplaner och rutiner skapar ett gemensamt språk och ökad förståelse både för elever,
skolpersonal och vårdnadshavare vilket i sin tur troligt kommer motverka missnöje och känsla av
bristande insatser. Med stöd av handlingsplaner, rutiner och systematiska styrsystem är det även lättare
att undersöka, jämföra och förstå förhållanden mellan exempelvis pojkar, flickor, ämnesstrukturer,
kunskapsutveckling och meritvärdespoäng.
Med handlingsplaner och rutiner kommer det att vara lättare att förklara och beskriva processer och
aktiviteter kring exempelvis individers individuella utveckling och individuellt stöd så som extra
anpassningar, åtgärdsprogram och annat.

Delaktighet
Delaktighet har skett utifrån olika ansvarsnivåer så som processledare med ansvar som gruppledare
och övrig personal med ansvar för undervisning, betyg och bedömning.
Processledare har under projektets period gått från att utbildas i processledarrollen till att ansvara för
val av lärinnehållet och gruppledare för diskussion i olika lärgrupper.
Processledarnas roll har varit att arbeta i en stödjande funktion för övriga kollegor och vara en länk
och stöd mellan skolledning och arbetslag i utvecklingsfrågor.
I projektets slutfas har processledarna tillsammans med pedagogerna tagit ett stort ansvar och själva
utifrån utvärderingar och behov funnit moduler gällande motivation, beteende och tillgängliga
lärmiljöer.
Pedagogisk personal har fått arbeta strukturerat i tre olika faser, en inläsningsfas, en utforskande
prövande fas och en diskussionsfas. Utvärderingar har regelbundet skett genom enkäter och skrivande
individuella enkäter. Utvärderingar har även skett fortlöpande genom att processledarna lyssnat in och
observerat vad som pågår och utvecklas i verksamheten. Strukturen har skapat en tydlighet kring allas
delaktighet och påverkat synen på vikten av gemensam närvaro och aktivitet.

Namn på insats 3
Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen - Slottsskolan F-6: handledning till
rektor.

Problem
Låga kunskapsresultat

Orsaker
Orsaker till låga kunskapsresultat är bristande kunskap och samsyn om läroplanen samt brister i att
utforma en inkluderande undervisning kopplat till ett systematiskt kvalitetsarbete.

Mål kopplade till orsaker i åtgärdsplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Det finns en organisation som möjliggör ett kollegialt lärande
Det finns en gemensam teoretisk bakgrund i läroplanen för alla undervisande pedagoger
Det finns kompetens för att bygga ett kollegialt lärande.
Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om läroplanen.
Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om formativt lärande samt formativ- och
summativ bedömning.
All undervisning planeras och genomförs utifrån ett inkluderande syn- och förhållningssätt.
Undervisningen planeras och genomförs utifrån gjorda analyser
Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete
En ökad kvalitativ undervisning
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Synliga förbättringar i förhållande till mål
På Slottsskolan F-6 finns nu en organisation som både möjliggör för kollegialt lärande och för ett
systematiskt kvalitetsarbete. Skolan har fem utbildade projektledare (var av en är skolledare). Skolan
har organiserat SKA-arbetet och det kollegiala lärandet genom avsatt tid. Tiden finns tydligt inlagd i
kalendariet
Även tid för processledarnas gemensamma planeringstid finns inlagd. Både skolledning och
pedagogerna beskriver i utvärderingar och i samtal att det nu finns en bättre kompetens för att leda
kollegialt arbete.
Det finns en ökad samsyn bland lärarna gällande läroplan och styrdokument. Lärarna anger att de mer
än tidigare är medvetna om ämnenas centrala innehåll i planering, genomförande och utvärdering av
undervisning. I samtal och utvärderingar framkommer att planeringar och arbetsmetoder mer än
tidigare bygger på läroplanen och på kunskapskraven och mer än tidigare lyfts bedömning i tidig
planering.
I pedagogernas egna reflektioner och i sammanfattande analyser gjorda av processledarna
framkommer en stor förändring kring hur pedagogerna börjat reflektera och ändra sitt sätt att tänka i
förhållande till planeringar. Planeringar planeras mer än tidigare utifrån variera mellan att
tala/läsa/lyssna/skriva. Undervisningen beskrivs ta stora kvalitativa steg framåt.
Omfattande processer har skett gällande hur skolan planeras och genomförs kopplat till inkluderande
syn och förhållningssätt. En mycket stor förskjutning har skett gällande hur lärarna tar ansvar utifrån
att anpassa och förändra sin undervisning, för att alla elever ska vara inkluderade i verksamheten.
Detta går att se både genom processledarnas beskrivningar, men även hur personalen i redovisningar,
reflektionsdokument, medarbetarsamtal eller gruppdiskussioner uttrycker sig. Man samtalar mer än
tidigare om förändrat arbetsmetod för att möta enskild elev, samtalar mer om anpassningar och man
uttrycker sig mer framåtsyftande i beskrivningar av elever och uppmärksammade hinder.
Åtgärdsprogrammen syftar mer än tidigare till att vara inkluderande mot ordinarie undervisning.
Mentorer har mer än tidigare blivit delaktiga i åtgärdsprogrammens skrivelse, beslut och uppföljning.
Under slutfasen har skolledningens och processledarnas utbildning intensifieras genom förändrad
handledarstruktur viket klart påverkat utvecklingsarbetet positivt. Skolan har utifrån detta lagt ett stort
arbete på att samla information, få förståelse kring insamlat material och hur detta ska användas för att
genomföra analyser av insamlat material. Skolans och även fritidshemmets personal har under året
arbetat i olika konstellationer med att reflekterande dokumentera och beskriva sin ege och gruppens
utvecklingsprocess.
Skolan som helhet har under året tagit ett stort ansvar för att samla in och redovisa resultat och de
flesta börjar förstå och använda sig av resultaten i olika förändringsprocesser.
Grundstrukturer har utifrån ovan byggts upp och kunskap och förståelse kring hur analyser ska
genomföras, förstås och användas finns i verksamheten. Det finns en ökad medvetenhet kring
systematiskt kvalitetsarbete, så som analysarbete och uppföljning av resultat.
Skolan bedöms utifrån ett helhetsperspektiv gjort en stor förskjutning både utifrån ett fungerande
systematiskt kvalitetsarbete vilket klart och tydligt hänger samman med en ökad kvalitativ
undervisning.
Att skolan nu är mer kvalitativ går att se i analyserande diskussioner i arbetslag, på medarbetarsamtal
och i enkätunderlag beskriver personal hur man mer än tidigare tar ansvar i sin planering, förberedelse
och struktur för att alla elever ska kunna ta del av undervisningen. Inkluderingsperspektivet är mycket
tydligare än tidigare. Begrepp som struktur, anpassning, mål, bedömning, tydlighet, organisation,
förberedelser och inkludering används flitigt. Undervisningen beskrivs även den vara mer varierad än
33
79

tidigare och att det sker en större variation utifrån text, bild och film. Anpassningarna beskrivs vara
mer genomtänkta och fler och mer förklaringar läggs på vad, hur, med vem, varför och hur länge. Fler
elever deltar i den ordinarie undervisningen och fler upplevs vara motiverade till sitt arbete. Eleverna
bedöms även vara mer självgående i skolarbete. Redovisningar och bedömningar sker på fler sätt än
tidigare. Fler elever än tidigare får möjlighet att visa vad de kan genom olika anpassningar.
Mål och syfte med undervisningen har blivit tydligare och flera av personalen beskriver att lektionerna
har en tydlig början och ett tydligt slut.
Sammanfattning
Skolpersonalen beskriver hur omorganisationen med att arbeta i team har stärkt möjligheten att bättre
anpassa och ställa om till elevers enskilda behov. De beskriver även att processledarnas påverkan och
arbete med gruppens utveckling har gett resultat. Undervisningen beskrivs vara mer variationsrik och
mer än tidigare möta den enskilda elevens unika behov Hos pedagogerna finns många funderingar och
resonemang kring sin egen praktik, hur planering, struktur, bemötande och relation påverkar elever
och hur de blir motiverade till ökat lärande. En klar förskjutning har skett från att ha stökiga elever och
”de som inte vill” till att förändra det pedagogiska arbetet/ tänket och pedagogens ansvar.
Bedömning görs att målet ännu inte är nått, men att en stor förändring påbörjats.

Mål som inte uppnåtts samt anledningen till det
Följande mål är ännu inte till fullt uppnått:
•
•

•
•

Alla pedagoger har goda kunskaper i och en samsyn om formativt lärande samt formativ- och
summativ bedömning.
Pedagogerna beskriver att de första modulerna som de arbetade med gällande bedömning inte
riktigt gav det de önskade.Troligt är även att modulerna låg tidigt i processen och skolans
processledare hade ännu inte fått utbildning i att driva processer. I och med en omorganisering av
teams och i och med fokusområden kopplat till motivation och relationer som del i
inkluderingsprocessen lades inte full kraft på arbete med formativa och summativa
bedömningsprocesser.
Stödet till skolan gällande utbildning av processledare kom igång mycketsent och processledarna
fick en kvalitativ utbildning först sista året.
Skolan rektor och skolans biträdande rektor har inte varit med i projektet sedan starten vilket
påverkat arbetets gång. Särskilt påtagligt är det att skolans biträdande rektor kom in sent i
processen.

Förväntade effekter på resultat och måluppfyllelse
Ökade kunskapsresultat

Effekter på resultat och måluppfyllelse
•
•
•
•

Ökat meritvärdena. Meritvärdena under vårterminen 2021 är de högsta sedan Slottsskolan F-6 gick
med i Samverkan för bästa skola. (206,3 2021, 190 2020 samt 196,3 2019)
Andelen elever som har klarat alla mål har ökat det sista läsåret (65% 2021, 45,5% 2020).
Andelen elever som har fått betyget A har ökat (5,5% 2021, 5,3% 2020)
Andelen elever som har fått betyget F har sjunkit (8,1 % 2021, 8,4% 2020)

Förutom ovan beskrivna mätvärden ser vi, framför allt i de lägre åren att det blivit en ökad
medvetenhet kring resultat och måluppfyllelse både hos pedagogerna och hos eleverna. Förståelse för
det kompensatoriska uppdraget har ökat och att skolans personal har en ökad förståelse för
anpassningar vid både planeringar, genomförande och bedömningar kommer att påverka även
kommande års resultat och måluppfyllelse.
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Lärdomar
Rektorsbyten försvårar processen. Personalen tappar fart. Risken finns att de även tappar tilltron till
utvecklingsarbetet
Strukturer för att skapa kollegialt lärande ger resultat. Detta då gruppdiskussioner med stöd av
utbildade processledare leder till att pedagogiska diskussioner lyfts till en mer analyserande och
reflekterande nivå. Genom kollegiala och strukturerade samtal har pedagogerna fått stöd att reflektera
utifrån egen praktik. Lärdomar som tagits är att när kollegor tillsammans och med stöd av varandra får
tid att diskutera och ta lärdomar av varandra skapas stora utvecklingsmöjligheter.
Lärdom är att tid för reflektion måste planeras in och schemaläggas.
En annan lärdom är vikten av transparens, delaktighet och tydlighet. När inte alla på skolan aktiva i/
eller har förståelse för processen riskerar det att skapa obalans. Det riskerar leda till ojämlikhet,
negativa maktprocesser men även att processer motarbetas eller stannas upp. Ojämlikheten kan vi
bland annat se i förhållande till fritidshemmet och dess personal. De har fortlöpande fått information
via sin arbetslagsledare, men har inte själva varit delaktiga.
En lärdom är att mål behöver vara levande i en verksamhet. Att mål är skrivna eller sagda betyder inte
att det kommit alla till del eller har blivit förstådda.
Summativt görs lärdomen kring vikten av att ha ett systematiskt, transparant och kvalitativt arbete för
att skapa skolutveckling.
SKA- arbete måste finnas som en röd tråd genom hela verksamheten och inte vara avgränsat till några
få i en ledningsfunktion. Ett effektivt och välfungerande SKA-arbete är det stöd, den ledstång och den
struktur som leder utvecklande processer vidare.
Utveckling tar dock tid och alla resultat är ännu inte möjliga att se och mäta.
Det är en utmaning att hitta indikatorer som reellt mäter utveckling och det finns en risk att hårda
siffror som exempelvis meritvärden överskuggar den faktiska förändringsprocessen. Då ett helt nytt
synsätt och arbete gällande exempelvis elever med identifierade hinder för lärande är i sin linda,
kommer ett fortsatt arbete med inkluderande och individanpassade lösningar på sikt att ge goda
resultat och på sikt även generera ökade meritvärden.
Vi har lärt att genom struktur och tydlighet kommer vi bättre kunna mäta, följa upp och analysera
insatser och åtgärder och därmed förstå utveckling och förändringsprocesser.
Vidare har förståelsen ökat gällande vikten av ha nedskrivna och tillgängliga handlingsplaner och
rutiner.
Handlingsplaner och rutiner skapar ett gemensamt språk och ökad förståelse både för elever,
skolpersonal och vårdnadshavare vilket i sin tur troligt kommer motverka missnöje och känsla av
bristande insatser. Med stöd av handlingsplaner, rutiner och systematiska styrsystem är det även lättare
att undersöka, jämföra och förstå förhållanden mellan exempelvis pojkar, flickor, ämnesstrukturer,
kunskapsutveckling och meritvärdespoäng.
Med handlingsplaner och rutiner kommer det att vara lättare att förklara och beskriva processer och
aktiviteter kring exempelvis individers individuella utveckling och individuellt stöd så som extra
anpassningar, åtgärdsprogram och annat.

Delaktighet
Enskild handledning inleddes genom skolans rektor och handledare Christer Blomqvist, därefter
handledare Monica Norberg. Sedan 2020 har även biträdande rektor varit med på
handledningstillfällena.
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Beskrivning av hur vår samlade förmåga att följa upp, planera och
utveckla utbildningen har utvecklats
Här följer den beskrivning som berör insatserna:
• Utveckling av styrning och ledning genom handledning till verksamhetsledning
• Utveckling av styrning och ledning genom handledning till förvaltningsledningen gällande
genomförande av förändring av ledningsorganisation
• Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
Insatserna har lett till utveckling av en viktig förutsättning för vårt arbete: förståelsen för varandras
olika uppdrag. Genom att vi ökat vår kunskap om våra egna uppdrag och identifierat hur våra olika
roller förhåller sig till varandra, har vi fått större insikt i hur vi kan arbeta tillsammans.
För att illustrera på vilket sätt de olika länkarnas uppdrag i styrkedjan ska kunna genomföras och för
att förstärka hur viktiga vi alla är för att kedjans flöde ska fungera, kallas den numera för en stöd- och
styrkedja.

Perspektivskifte
Tidigare arbetade vi utifrån ett uppenbart top-down-perspektiv där ekonomiska ramar och kommunens
övergripande mål avgjorde skolutvecklingens riktning. I skissen här intill innebär ett sådant perspektiv
att styrningen går från vänster till höger.
I viss mån utgår arbetet fortfarande från ramar givna av kommunfullmäktige och -styrelse, men barn
och elevers behov utgör nu i större utsträckning än tidigare utgångspunkt för beslut som fattas och
prioriteringar som görs. Det bottom-up-perspektiv vi i högre och högre grad tillämpar innebär att
styrningen går från höger till vänster, med utgångspunkt i verksamheterna.
Vår gemensamma målsättning är att barns och elevers behov skall gå som en röd tråd genom hela
stöd- och styrkedjan. Det ska vara möjligt för barn, elever och medarbetare att känna igen sig i och
förstå de beslut som fattas och de ska kunna härleda besluten till sina egna upplevelser i verksamheten.

Förändrad ledningsorganisation
Huvudmannens nulägesanalys visade behov av utveckling av förvaltningens styrning och ledning. Ett
första steg i denna utveckling var att förända förvaltningens ledningsorganisation. Den dåvarande
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ledningsgruppen hade dubbla uppdrag: att styra och leda på både verksamhet- och förvaltningsnivå.
Den organisationen komplicerade arbetet för gruppmedlemmarna, som förväntades växla obehindrat
mellan de olika uppdragen. Lösningen på detta blev att dela in ledningsgruppen i två grupper med
varsitt uppdrag vardera; en grupp för verksamhetsledning och en för förvaltningsledning.
Förändringen av ledningsorganisation har lett till en ökad tydlighet i arbetet, vilket i sin tur bland
annat har lett till ett förbättrat socialt klimat i förvaltningens ledning. Genom att bedriva arbetet på ett
sätt som skapar förståelse för våra egna uppdrag och varandras, skapas tid och utrymme för det
faktiska arbete som ska göras istället för att tiden läggs på att reda ut tveksamheter om exempelvis
roller och ansvar.

Struktur
Vi har tidigare saknat de grundläggande strukturer som behövs för att få vårt arbete att fungera. Under
samverkansperioden har vi skapat detta, bland annat i form av ett fungerande årshjul med tillhörande
kalendarium. Dessa hjälper oss att få det vardagliga arbetet att flyta på, och de är ständigt närvarande
på både verksamhets- och förvaltningsnivå.
Vingåkers kommun har under 2021 fastställt nya riktlinjer för lokala styrdokument. I samband med
detta har vi fortsatt arbeta vidare med våra egna lokala styrdokument, bland annat genom att ta fram
och fastställa rutindokument för vår förvaltning. Detta bidrar också till att skapa ett tydligare ramverk
för vårt arbete.
Ett exempel på en rutin som tagits fram är det dokument som fastställer arbetsgången vid mottagande
av elever i förskoleklass och grundskola. Det har under lång tid varit problematiskt att få arbetet med
placering och administration kring nya elever att flyta på, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. I
och med det framtagna styrdokumentet är de nu klarlagt hur arbetet ska gå till, vem som ska göra vad
och i vilken ordning. Genom det kan vi därför möta elevers rätt till utbildning betydligt snabbare, och
vi lever upp till kraven om skolplikt som ställs på elevens hemkommun.

Samarbete
För att främja ett framgångsrikt flöde i stöd- och styrkedjan har insatserna handlat mycket om att
skapa förutsättningar för fungerande samarbeten och god samverkan mellan kedjans olika länkar. Vi
har till exempel planerat in månatliga möten där verksamhets- och förvaltningsledningen träffas. Dessa
möten handlar främst om olika aspekter av det systematiska kvalitetsarbetet, till exempel
verksamheternas mitterminsanalyser och trygghetsplaner, men också om långsiktigt strategiarbete.
För att ytterligare utveckla våra samarbetsformer har vi planerat för en gemensam årlig träff som
kallas Formel-1-möte. Detta möte, som är döpt efter Formel-1-loppens blixtsnabba depåstopp, syftar
till att lyfta fram vilka förväntningar vi har på varandra och gemensamt undersöka och besluta om hur
vårt samarbete skall gå till under det kommande läsåret. Förhoppningen är att mötena ska bidra till att
vi alla har god kännedom om våra egna och varandras uppdrag och hur vi alla kan bidra med vår
expertis lika effektivt och professionellt som förarteamen i liknelsens Formel 1-lopp.
Vi genomför i större utsträckning utvecklingsarbeten i grupper som består av medlemmar ur både
verksamhets- och förvaltningsledning. Vår uppfattning är att detta leder till flera vinster; vi får fler
perspektiv på den förändring som genomförs, vi får lättare att förankra och implementera
förändringarna i alla stöd- och styrkedjans led, och samarbetena bridrar positivt till det sociala klimatet
i ledningsgruppen.
Hittills har ett antal samarbeten genomförts på detta sätt, bland annat framtagandet av ett centralt
rutindokument för mottagande och utbildning av nyanlända elever. Genom att medlemmar ur båda
grupperna deltagit i arbetet har vi kunnat dra nytta av den expertis som finns i förvaltningsledningen
när det gäller att utforma styrdokument på ett korrekt sätt, och genom verksamhetsledningens
deltagande har vi också säkerställt att rutinerna är möjliga att tillämpa praktiskt i verksamheterna.
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Förbättrade underlag
För att det ska vara möjligt för vårt arbete att utgå från barn och elevers behov krävs att alla i
styrkedjan känner till dessa behov, och det kräver i sin tur goda underlag. För att förbättra underlagen
har vi därför tagit fram mallar för bland annat mittermins- och terminsanalyser, trygghetsplaner, lokala
styrdokument för mottagande och undervisning av nyanlända samt för kvalitetsredovisningar.
Genom att arbeta med mallar ökar jämförbarheten mellan de olika enheternas underlag och
insamlingsprocessen förenklas för verksamheterna. Detta bidrar till att öka kvaliteten på våra underlag
och till att stödapparaten runt kvalitetsarbetet byggts ut. Det som återstår nu är först och främst att
säkerställa implementeringen av mallarna bland barn, elever och medarbetare. Vi har också planerat
för att kontinuerligt utvärdera mallarna som en del i det ständiga förbättringsarbetet.

Analyser
Genom att de nya mallarna för insamling av underlag fokuserar mindre på kvantitativa resultat och
mer på verksamheternas olika processer, har vi förbättrat förutsättningarna för att göra relevanta
analyser. Vi har helt enkelt ökat chanserna för att våra analyser utgår från rätt typ av data, och därmed
att vi analyserar på rätt nivå.
Mallar för undersökning av kunskapsuppdraget efterfrågar uppgifter om undervisningen snarare än
betygsresultat, och mallar för undersökning av värdegrundsuppdraget efterfrågar uppgifter om
verksamheternas aktiviteter snarare än enkätresultaten. Betygs- och enkätresultat används istället som
ett instrument för att mäta i vilken utsträckning undervisning och aktiviteter har lett mot förväntad
utveckling.
En annan åtgärd vi har genomfört för att förbättra våra analyser är att ta fram och besluta om en
gemensam modell för genomförandet av analyser:

Sammanställning

Undersökning

Prioritering

Förklaring

Värdering

Utveckling

Genom att ha en fastslagen modell för arbetet har vi fått en gemensam bild av hur den analys vi
eftersträvar ska se ut. Det bidrar till att vi nu kan lägga vår tid och vårt arbete på det faktiska
analysarbetet, istället för att tvista om hur analysen ska se ut.
Arbetet med att utveckla våra analyser har kommit olika långt på olika enheter. Vi befinner oss
fortfarande ofta i modellens vänstra rutor, vilket innebär att vi främst sammanställer underlag och
söker förklaringar till resultat. Genom handledningen har vi börjat närma oss de efterföljande stegen
som innebär värderingar av resultaten, ofta i förhållande till forskning och beprövad erfarenhet, för att
kunna fatta beslut om vägen framåt.

Här följer den beskrivning som berör insatsen:
• Enskild handledning rektor Slottsskolan 7-9
SBS till SKA
Vi har under den här tiden med Skolverket lyckats skapa organisatoriska förutsättningar för att kunna i
egen regi kunna driva ett välfungerande SKA-arbete med en tydlig form, innehåll, metod, struktur,
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processledare. Nu kommer vi under läsåret 21/22 jobba med språkutvecklande arbetssätt efter samma
kända utvecklingsorganisation.

Här följer den beskrivning som berör insatserna:
• Systematiskt kvalitetsarbete med inriktning bedömning och betyg (Slottsskolan 7–9)
• Inkluderande förhållningssätt 1–3 (Slottsskolan 7-9)
Skolans SKA-arbete är ännu inte något självspelande piano. När vi fick erbjudande om att delta i
Samverkan för Bästa Skola var vårt ”piano” ostämt och i dåligt skick. Idag spelar vi på ett piano som
låter allt bättre.
Följa upp – Tidigare har vi haft svårigheter att kommunicera spretiga mål. Det har skapat osäkerhet
runt uppföljningen som varit otydlig och otillräcklig. En förbättring har skett genom dialog om vilka
frågor som ska ställas för att utvärdering och uppföljning ska bli relevant för lärarna. Nu har vi fått
bättre svar och bättre underlag för prioritering och planering av kommande insatser. Med bättre
underlag blir det lättare att följa upp och att återkoppla.
Planera – Lite tillspetsat kan sägas att före SBS var skolgemensam planering i vägen för den egna
planeringen och det egna arbetet. Den starkast bidragande orsaken till detta var frånvaro av tydlighet.
Detta bidrog till osäkerhet och motstånd till det som låg utanför individens kontroll. Vi har utvecklats.
Personalen känner igen mål och prioriteringar från utvärderingar och analyser och då blir
kommunikationen av mål/frågor/insatser enklare. Tiden och organisationen finns angiven i
kalendariet. Med gemensamt mål och innehåll fastställt kan lärgrupper, arbetslag och ämnen planera
utifrån sina olika roller.
Utveckla utbildningen – Idag är verksamheten tydligare än för tre år sen. Det innebär att personalen
kan lägga mer kraft på utveckling och mindre på oro. Vi har en arbetsorganisation och en
utvecklingsorganisation. Den förra är inarbetad, kommunicerad och känd, den senare är operativ men
ännu inte solklar. Organisationen som helhet, med roller, rollbeskrivningar, gemensam dokumentation,
tydligt kommunicerade mål och känt innehåll ger oss möjlighet att driva utveckling enligt planen, i
våra olika roller, samtidigt som vi lär oss av varandra genom den inarbetade arbetsmodellen.
SKA-arbetet kommer att fortsätta med samma organisation och metod som vuxit fram under
Samverkan för Bästa Skola.
Vad har vi lärt oss?
Lärdomar
Delaktighet är viktigt. Utan den tappar vi förståelse och motivation.
Återkoppling är viktigt. Utan den tappar vi förståelse och motivation.
Formen är viktig, ex. lärgrupper, innehåll, EPA, World Café, öronmärkt tid m.m.
Spelregler, ett sätt att förebygga och förekomma oro eller konflikt, ex. hur vi ska förhålla oss när olika
perspektiv eller åsikter krockar, hur ordet ska fördelas i gruppen m.m.
Tålamod. Vid svackor, när det inte går som planerat, är det viktigt att hålla i och hålla ut.

Här följer den beskrivning som berör insatserna:
• Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen: kompetensutveckling till all
personal (Slottsskolan F-6)
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•
•

Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen: utbildning och handledning till
processledare (Slottsskolan F-6)
Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen: handledning till rektor (Slottsskolan
F-6)

Sammanfattningen bygger på en samlad bild av de tre insatserna; kompetensutveckling till all
persona, Utbildning och handledning till processledare och handledning till rektor. Detta då de tre
insatserna klart hänger samman och klart påverkar både resultat och framtida utvecklingsarbete.
Handledningen både till skolans rektor, biträdande rektor och till processledarna har varit avgörande
för att få till en stabil grund för systematiskt kvalitetsarbete och ett gott kollegialt lärande på enheten.
Processen gällande att kvalitativt få handledning för processledarna kom igång sent, vilket avstannade
en del i processen.
Skolans kommande utvecklingsområden handlar främst om att strukturerat arbeta för en lärmiljö där
både elever och vuxna mår bra, utvecklas och växer som människor. Det handlar också om att skapa
språkutvecklande verksamhet där alla har tillgång till ord, begrepp och kommunikation, och att språket
blir en del i en tillgänglig lärmiljö. Skolan har utsett två personer som kommer att utbildas genom
SKUA och som kommer att handleda personalen vidare i ett språkutvecklande arbete.
Skolan har även fortsättningsvis en organisation som skapar förutsättningar för kollegialt lärande både
genom EHM (elevhälsomöte), men även genom kollegialt lärande i lärgrupper.
Skolan har också fortsättningsvis lagt in tider i kalendariet med tid för egen inläsning, reflektion och
gruppdiskussioner som kompetensutveckling.
Handlingsplaner, rutiner och riktlinjer finns nu framtagna och är tillgängliga för personalen. Det finns
en struktur och en tydlighet hur handlingsplanerna ska användas och vara ett stöd i arbetet mot målen.
Handlingsplaner och rutiner skapar ett gemensamt språk och ökad förståelse både för elever,
skolpersonal och vårdnadshavare vilket i sin tur troligt kommer motverka missnöje och känsla av
bristande insatser. Med stöd av handlingsplaner, rutiner och systematiska styrsystem skapas
förutsättningar för att analysera insatser och åtgärder och därmed förstå utveckling och
förändringsprocesser.
Genom att fortsätta arbeta i teams och genom att fortsätta att arbeta med processledarna som ansvariga
för skolans utvecklingsorganisation (stöd i skapande av mål, uppföljning och inplanerade aktiviteter)
och skolpersonalens kompetensutveckling (driva och leda lärgrupper) kommer vi att fortsätta vår
utvecklingsprocess.
Skolans SKA arbete har strukturerats upp och arbete med kommande års utvecklingsmål och
aktiviteter pågår. Målet att arbeta med formativt och summativ bedömning kommer att fortsätta och
vara en röd tråd genom arbetet. För att ytterligare bygga en grund gällande bedömning har kommer
skolan i sitt årshjul lägga in tider för att möjliggöra samplanering och sambedömning.
Skolans samlade förmåga, planera och utveckla utbildningen har gjort en stor utvecklingsresa. Nu är
majoriteten av skolpersonalen medveten och har en mycket större förmåga och förståelse för hur
förändringsprocesser går till. Återkopplingar och efterfrågningar görs av personalen.
Från att redovisa resultat till skolledning, förvaltning etc utan att veta varför har nu kritiska
diskussioner lett till förändrat arbetssätt. Nu finns en större förståelse för hur mål sätts, mäts och följs
upp och det finns ett större intresse för att följa processen. Framförallt går det att se i processledarnas
engagemang och driv för skolans utveckling. De arbetar självständigt med att ta fram modularbeten,
förslag och utvecklingsarbeten och har tillsammans med övriga kollegor skapat goda förutsättningar
för kollegiala samtal och kollegialt lärande.

40
86

Beskrivning av hur utvecklingsarbetet kommer att drivas vidare utifrån
lärdomar och ställningstaganden vi gjort
Här följer den beskrivning som berör insatserna:
• Utveckling av styrning och ledning genom handledning till verksamhetsledning
• Utveckling av styrning och ledning genom handledning till förvaltningsledningen gällande
genomförande av förändring av ledningsorganisation
• Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Fördjupade analyser
Samtidigt som vi arbetar vidare med att implementera analysmodellen behöver vi också säkerställa att
våra analyser undersöker rätt saker. Analyser på lärarnivå ska undersöka processer och resultat,
analyser på rektorsnivå ska undersöka processer och strukturer, och analyser på huvudmannanivå ska
undersöka:
1. Strukturer i alla verksamheter, genom fokus på huvudmannens ansvar att säkerställa goda
förutsättningar och fördela resurser.
2. Processer och strukturer, genom fokus på övergripande analys som ställer de olika enheterna
mot varandra.
Detta ska vi fortsätta arbeta med den kommande tiden, bland annat genom att arbeta mer med
uppföljning och återkoppling.

Implementering
Vårt arbete inom Samverkan för bästa skola har hjälpt oss att identifiera implementering som ett
viktigt utvecklingsområde. Med implementering menar vi införandet av något nytt i verksamheterna,
och det kan röra sig exempelvis om nya mål, nya rutiner eller nya beslut. För att det nya ska ha någon
funktion i verksamheten krävs att det också tillämpas, och där har vi hittills inte varit tillräckligt
framgångsrika.
Vårt fokus när det gäller implementeringen går att sammanfatta i den här listan över insatser som vi
föresatt oss att jobba vidare med:
•
•
•
•
•
•
•

Förankring hos chefer – genom samarbete mellan VL och FL
Tillhandahålla presentationsmaterial – kan vara en powerpointpresentation, en sammanfattning av
det som ska presenteras, och liknande.
Tillhandahålla utbildning – kan innebära exempelvis visning av verktyg, genomgång, workshops
på enheterna.
Tillhandahålla resurser för att tillämpning ska underlättas – det kan innebära exempelvis mallar,
lathundar, kontaktperson på övergripande nivå, support för eventuella problem eller frågor.
Uppföljning
Utvärdering
Utveckling

Återkoppling
En förutsättning för att stöd- och styrkedjan ska kunna fungera fullt ut är att kedjans flöde är ständigt
pågående. För att kunna åstadkomma detta, och kunna stabilisera kedjan, behöver vi lägga mer fokus
på återkoppling.
Att kunna se resultat av den arbete, exempelvis datainsamling, man har deltagit i skapar en ökad
begriplighet för olika arbetsuppgifter. Det leder i sin tur till större motivation att delta och till en ökad
förståelse för hur allt hänger ihop i vår stöd- och styrkedja.

41
87

Vi behöver arbeta med återkoppling på alla nivåer och i relation till alla länkar i stöd- och styrkedjan.
Mycket av återkopplingen handlar i grunden om kommunikation, varför det också är ett område som
vi också ser ett stort behov av att utveckla den kommande tiden.

Här följer den beskrivning som berör insatsen:
• Enskild handledning rektor Slottsskolan 7-9
SBS till SKA
Vi har under den här tiden med Skolverket lyckats skapa organisatoriska förutsättningar för att kunna i
egen regi kunna driva ett välfungerande SKA-arbete med en tydlig form, innehåll, metod, struktur,
processledare. Nu kommer vi under läsåret 21/22 jobba med språkutvecklande arbetssätt efter samma
kända utvecklingsorganisation.

Här följer den beskrivning som berör insatserna:
• Systematiskt kvalitetsarbete med inriktning bedömning och betyg (Slottsskolan 7–9)
• Inkluderande förhållningssätt 1–3 (Slottsskolan 7-9)
Vi tänker fortsätta enligt samma modell som vuxit fram under SBS och utveckla det vi kan.
Det är viktigt att vi kommer ihåg de lärdomar vi gjort under tre års tid, då är förutsättningarna för
fortsatt utveckling ännu bättre (och kanske kompenserar något för Skolverkets stöd). Vi vill också
påminna oss om att det är ”vi som ska.. för att eleverna ska kunna..” med någon slags regelbundenhet.

Här följer den beskrivning som berör insatserna:
• Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen: kompetensutveckling till all
personal (Slottsskolan F-6)
• Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen: utbildning och handledning till
processledare (Slottsskolan F-6)
• Klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen: handledning till rektor (Slottsskolan
F-6)
För att säkerställa att arbetet fortsätter framåt kommer processledarna schemalagt träffas en gång i
veckan och planera och organisera upp arbetet både med kompetensutveckling för kollegiet men även
med uppföljning och systematiskt arbete kopplat till verksamhetsmål. Tid för utvecklingsarbete och tid
för reflektion måste prioriteras. Att förändra verksamheten genom att arbeta i team och inte i stuprör är
också en viktig lärdom. Alla som arbetar tillsammans med eleverna och för utveckling är lika viktiga.
Att skolans all personal är även det viktigt och därför är fritidshemspersonal och elevassistenter
mycket viktiga faktorer i utveckling. Därav fortsätter arbetet i team i så stor utsträckning som möjligt.
Under arbetets gång har Slottskolan F-6 fått en ökad förmåga att granska sin verksamhet vilket gör en
tydlighet i vilka kommande utvecklingsomåden som kvarstår, tillkommit och utvecklats. Skolan har
fått en ökad förmåga att kritiskt granska sin verksamhet men även samla åsikter, resonemang och
resultat,
Skolan har fått en ökad förmåga att skriva fram utvecklingsområden och blivit bättre på att identifiera
hinder men även på att skriva fram riskanalyser som underlag för utveckling.
Det är med tillförsikt vi på Slottsskolan F-6, men även på Fritidshemmet Slottet fortsätter arbetet med
att utveckla vår lärmiljö och skapa en kvalitativ undervisning-för alla elever- under hela skoldag.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

BU 2021/159

Information om beslut efter riktad tillsyn av
Skolinspektionen
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har beslutat att förelägga Vingåkers kommun att vidta åtgärder för
att avhjälpa nedanstående brister. Beslutet har fattats med stöd av 26 kap. 10 §
skollagen (2010:800).
Högsjö skola

Skolinspektionen konstaterade att verksamheten vid Högsjö skola inte uppfyller
författningskraven avseende att:
• skyndsamt ge elever extra anpassningar.
• skyndsamt utreda särskilt stöd.
• stöd inte alltid ges på det sätt och i den omfattning som utredningen visat att
eleven behöver.
• åtgärdsprogram som utarbetas för elever utvärderas inom de tidsramar som
anges i åtgärdsprogrammen.
Vingåkers kommun ska senast den 22 oktober 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister vid Högsjö skola, och samma dag skriftligen redovisa åtgärderna för
Skolinspektionen.
Slottsskolan 7–9

Skolinspektionen konstaterade att verksamheten vid Slottsskolan 7–9 skola inte
uppfyller författningskraven avseende att:
• det i utbildning ska tas hänsyn till elevers olika behov, i det här fallet handlar
det om att se till att de elever som bedömts vara i behov av studiehandledning
på modersmålet ges sådan studiehandledning utifrån elevernas behov.
• skyndsamt ge elever extra anpassningar och att anmäla elevers eventuella
behov av särskilt stöd till rektorn.
Skolinspektionen har också beslutat att tilldela Vingåkers kommun en anmärkning,
med stöd av 26 kap. 11 § skollagen. Beslutet motiveras av att Slottsskolan 7–9 inte
tillämpar skollagens bestämmelser för organisering av utbildning för nyanlända elever.
Vingåkers kommun ska senast den 19 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister vid Slottsskolan 7–9, och samma dag skriftligen redovisa åtgärderna
för Skolinspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

BoU §

xx (xx)

BU 2021/159

Åtgärder och utvecklingsarbete

Skolinspektionens rutin är att ha ett möte med rektor för aktuell skola efter att
kommunen har tagit emot beslutet. Dessa möten är genomförda för båda skolorna, och
Skolinspektionens utredare hjälpte då till med tolkningen av besluten och de olika
författningar som besluten utgår ifrån.
Utifrån dessa möten, och de skriftliga besluten, arbetar nu de båda skolornas rektorer
tillsammans med personalen på sina respektive skolor för att åtgärda de brister som
framkom vid tillsynen. En hel del av det arbete som behöver göras inleddes redan
under vårterminen 2021 genom exempelvis inköp och implementering av det nya
elevhanteringssystemet Haldor, samt framtagande av centrala och lokala rutiner för
mottagande av elever. Arbetet fortsätter nu på skolorna, och åtgärderna följs upp innan
redovisningen sker till Skolinspektionen längre fram i höst.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Bilaga, Beslut efter riktad tillsyn – Högsjö skola
Bilaga, Beslut efter riktad tillsyn – Slottsskolan 7-9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-25
Handläggare

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

BU 2021/159

Information om beslut efter riktad tillsyn av
Skolinspektionen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har beslutat att förelägga Vingåkers kommun att vidta åtgärder för
att avhjälpa nedanstående brister. Beslutet har fattats med stöd av 26 kap. 10 §
skollagen (2010:800).
Högsjö skola
Skolinspektionen konstaterade att verksamheten vid Högsjö skola inte uppfyller
författningskraven avseende att:
• skyndsamt ge elever extra anpassningar.
• skyndsamt utreda särskilt stöd.
• stöd inte alltid ges på det sätt och i den omfattning som utredningen visat att
eleven behöver.
• åtgärdsprogram som utarbetas för elever utvärderas inom de tidsramar som
anges i åtgärdsprogrammen.
Vingåkers kommun ska senast den 22 oktober 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister vid Högsjö skola, och samma dag skriftligen redovisa åtgärderna för
Skolinspektionen.
Slottsskolan 7–9
Skolinspektionen konstaterade att verksamheten vid Slottsskolan 7–9 skola inte
uppfyller författningskraven avseende att:
• det i utbildning ska tas hänsyn till elevers olika behov, i det här fallet handlar
det om att se till att de elever som bedömts vara i behov av studiehandledning
på modersmålet ges sådan studiehandledning utifrån elevernas behov.
• skyndsamt ge elever extra anpassningar och att anmäla elevers eventuella
behov av särskilt stöd till rektorn.
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Skolinspektionen har också beslutat att tilldela Vingåkers kommun en anmärkning,
med stöd av 26 kap. 11 § skollagen. Beslutet motiveras av att Slottsskolan 7–9 inte
tillämpar skollagens bestämmelser för organisering av utbildning för nyanlända elever.
Vingåkers kommun ska senast den 19 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister vid Slottsskolan 7–9, och samma dag skriftligen redovisa åtgärderna
för Skolinspektionen.
Åtgärder och utvecklingsarbete
Skolinspektionens rutin är att ha ett möte med rektor för aktuell skola efter att
kommunen har tagit emot beslutet. Dessa möten är genomförda för båda skolorna, och
Skolinspektionens utredare hjälpte då till med tolkningen av besluten och de olika
författningar som besluten utgår ifrån.
Utifrån dessa möten, och de skriftliga besluten, arbetar nu de båda skolornas rektorer
tillsammans med personalen på sina respektive skolor för att åtgärda de brister som
framkom vid tillsynen. En hel del av det arbete som behöver göras inleddes redan
under vårterminen 2021 genom exempelvis inköp och implementering av det nya
elevhanteringssystemet Haldor, samt framtagande av centrala och lokala rutiner för
mottagande av elever. Arbetet fortsätter nu på skolorna, och åtgärderna följs upp innan
redovisningen sker till Skolinspektionen längre fram i höst.
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
Skolinspektionen genomförde riktad tillsyn av Högsjö skola och Slottsskolan 7–9
under vårterminen 2021. Denna tillsyn omfattade styrning och förutsättningar för
verksamheten samt skolans resultat och anpassning till elevernas behov.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att besluten från Skolinspektionen bidrar till skolornas
möjligheter att hitta rätt riktning i utvecklingsarbetet, och därigenom säkerställa att
huvudmannens verksamheter uppfyller författningskraven.
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Ekonomiska konsekvenser
Att lägga informationen till handlingarna innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslut efter riktad tillsyn Högsjö skola
Beslut efter riktad tillsyn Slottsskolan 7–9
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef

93

vingaker.se

4 (10)

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 det arbete som detta utlåtande
informerar om förbättras kommunens
skolverksamhet vilket ökar möjligheterna att
detta mål uppnås.

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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De åtgärder som genomförs till följd av besluten
bidrar till ökad likvärdighet i kommunens skolor,
och därmed också till minskad ojämlikhet mellan
medborgarna.
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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 ungdomar i Högsjö skola och Slottsskolan 7-9.

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?

Regelefterlevnad, vilket är vad besluten leder till, bidrar till ökad likvärdighet.

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

Genom att barn och ungdomars bästa utgör utgångspunkt för skollagen och
skollagen utgör utgångspunkt för besluten.
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Vingåkers kommun
kommun@vingaker.se

Beslut för förskoleklass och grundskola
efter tillsyn i Högsjö skola i Vingåkers kommun

Skolinspektionen

Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress: Storgatan 33

101

Skolinspektionen

Beslut

2021-06-03
Dnr 34 - SI 2021:195

2 (6)

Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Vingåkers
kommun att senast den 22 oktober 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen. Beslutet om föreläggande gäller omedelbart.
Nedan anges de åtgärder som huvudmannen måste vidta för att avhjälpa de påtalade
bristerna samt den lagstiftning med tillhörande föreskrifter som huvudmannens
åligganden följer av. Enligt 2 kap. 8 § skollagen ansvarar huvudmannen för att
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas
i andra författningar. Vidare ska huvudmannen enligt 4 kap. 7 § skollagen, om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i
verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Dessa bestämmelser ligger till
grund för samtliga åtgärder i beslutet om föreläggande.
Skälen för Skolinspektionens ställningstagande i fråga om att verksamheten inte
uppfyller krav som följer av föreskrifter som gäller för verksamheten (påtalade brister)
samt i fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) redovisas
nedan.
Med anledning av den rådande situationen med risker för smittspridning av
Covid-19
Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade med
anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser
måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den
påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du som huvudman behöver längre
uppföljningstid kontakta Skolinspektionen för prövning.
Extra anpassningar och särskilt stöd
Skolinspektionen konstaterar att verksamheten vid Högsjö skola inte uppfyller
författningskraven avseende att skyndsamt ge elever extra anpassningar och att
skyndsamt utreda särskilt stöd. Vidare ges inte alltid stöd på det sätt och i den
omfattning som utredningen visat att eleven behöver. Åtgärdsprogram utvärderas inte
heller inom de tidsramar som angivits i upprättade åtgärdsprogram.
Åtgärder
-

Se till att de elever som bedömts vara i behov av extra anpassningar i den
ordinarie undervisningen ges de extra anpassningar skolpersonal har bedömt att
eleverna är i behov av. I detta ingår att berörd personal informeras om de extra

102

Skolinspektionen

Beslut

2021-06-03
Dnr 34 - SI 2021:195

3 (6)

-

-

anpassningar som ska ges. (3 kap. 5 § skollagen; Lgr 11, 2.2 Kunskaper och 2.8
Rektorns ansvar).
Se till att alla lärare anmäler till rektorn om det inom ramen för undervisningen
befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (3
kap. 7 § skollagen).
Se till att elever ges det särskilda stöd och i den omfattningen som utredningen
visat att eleven är i behov av. (3 kap. 7§ skollagen).
Se till att åtgärdsprogram som utarbetas för elever utvärderas inom de tidsramar
som anges i åtgärdsprogrammen. (3 kap. 9 § skollagen).

Motivering till föreläggande
Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att det finns brister i skolans arbete med extra anpassningar
och särskilt stöd. Av utredningen framgår att alla elever som är i behov av extra
anpassningar inte ges detta i alla ämnen. Det finns också brister i arbetet med att
anmäla elever som kan vara i behov av särskilt stöd till rektorn. Vidare framgår att
elever vars stödbehov har utretts inte alltid ges stöd i den omfattning som utredningen
visat att eleven behöver. Skolenheten behöver också säkerställa att upprättade
åtgärdsprogram utvärderas inom de tidsramar som anges i programmen.
Rättslig reglering
Av 3 kap. 5 § skollagen framgår att om det inom ramen för undervisningen, genom
användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd,
resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en
elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer
som gäller, och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Stödet ska ges med
utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt.
Av 3 kap. 7 § skollagen framgår att om det inom ramen för undervisningen, genom
användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd,
resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en
elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer
som gäller, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om
det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga.
Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av
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särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning
visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska
ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart
obehövligt.
Av 3 kap. 9 § skollagen framgår att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som
ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska
tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp
och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram
utarbetas.
Av läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11),
avsnitt 2.2, framgår att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en
god miljö för utveckling och lärande.
Av Lgr 11 avsnitt 2.8 framgår också att rektorn har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får
den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den
hjälp de behöver.
Skolinspektionens utredning
Extra anpassningar
Alla undervisande lärare har inte kunskap om vilka extra anpassningar elever har
behov av, vilket innebär att extra anpassningar inte alltid ges. Av intervjuer med lärare
och representanter för elevhälsan framgår att det finns dokumenterade rutiner för
skolans arbete med extra anpassningar. Lärare uppger också att elevers extra
anpassningar dokumenteras digitalt i elevernas individuella utvecklingsplan, men att
det varierar i vilken utsträckning alla lärare för dokumentation. Av intervjun med
rektorn framgår att hen inte har följt upp huruvida alla lärare dokumenterar elevernas
extra anpassningar. Av intervjuer med lärare framgår att det finns undervisande lärare
eller elevassistenter som inte har kunskap om vilka extra anpassningar enskilda elever
ska ges och behöver. Exempelvis framgår att det finns elever som har extra
anpassningar vilka även borde ges i så kallade praktisk-estetiska ämnen, men att detta
inte görs. Av intervjuer med rektorn, representanter för elevhälsan och lärare framgår
att samtal om elevers extra anpassningar bland annat diskuteras vid regelbundna så
kallade elevhälsomöten. Vid dessa möten förs diskussioner klassvis och alla
undervisande lärare deltar samt även representanter för elevhälsan. Vissa lärare
uppger dock att vid dessa tillfällen finns få möjligheter att hinna diskutera enskilda
elevers extra anpassningar, utan samtalen rör främst anpassningar som görs på gruppoch klassnivå.
Särskilt stöd
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Alla lärare anmäler inte elever som kan vara i behov av särskilt stöd. Av intervjuer med
representanter för elevhälsan, rektorn och lärare framgår att det finns en rutin för
skolans arbete med att utreda och ge elever särskilt stöd. Lärarna ska även anmäla
eventuellt behov av stöd till rektorn enligt skolans rutin. Det kan ske vid
elevhälsomöten där rektorn och elevhälsan är med eller genom att läraren tar kontakt
direkt med rektorn. Av intervjun med rektorn framgår att lärare som regel anmäler
elevers eventuella behov av särskilt stöd och att deras stödbehov utreds. Av intervjuer
med lärare framgår emellertid att det finns elever, vars stödbehov inte har anmälts till
rektorn, trots att enskilda lärare befarar att de inte kommer att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås. Det finns exempel där lärare endast diskuterat elever i behov av
särskilt stöd med elevens mentor, men inte anmält ärendet till rektorn.
Skolan ger inte alltid elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver och som
utredningen visat. Av intervjuer med rektorn och lärare framgår att det finns elever
vars stödbehov har utretts och rektorn har därefter beslutat att ge eleverna särskilt stöd
och upprättat åtgärdsprogram. Av intervjun med rektorn framgår att en stor del av de
stödinsatser som aktuella elever behöver genomförs av skolans speciallärare. Skolans
speciallärare är emellertid sjukskriven sedan flera månader vilket inneburit att elevers
stödinsatser uteblivit. Det har exempelvis handlat om undervisning i liten grupp för
vissa elever. Rektorn uppger att den centrala elevhälsan dock varit skolan behjälplig
under speciallärarens sjukskrivning, men att dessa insatser inte har räckt till för att
tillgodose elevers behov av särskilt stöd.
Skolan har inte utvärderat pågående åtgärdsprogram. Av intervjun med rektorn
framgår att utvärderingar av elevers åtgärdsprogram görs av klassläraren och
specialläraren en gång per termin. Pågående åtgärdsprogram följs också upp som regel
vid elevhälsans möte där också rektorn deltar. Av intervjun med rektorn framgår dock
att inga av de åtgärdsprogram som beslutades under höstterminen 2020 hade
utvärderats vid tiden för Skolinspektionens besök. Rektorn är medveten om denna
försening och en bidragande anledning är avsaknad av speciallärare samt rådande
situation med Covid-19.
Motivering till föreläggande som ingripande
Eftersom verksamheten vid Högsjö skola inte uppfyller författningarnas krav, finns
skäl att förelägga Vingåkers kommun att fullgöra sina skyldigheter att vidta åtgärder
för att avhjälpa bristerna.
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Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Högsjö skola uppfyller
författningarnas krav avseende att i utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov
samt skolans arbete med garantin för tidiga stödinsatser

På Skolinspektionens vägnar

X

Åsa Rasmussen

Beslutsfattare
Signerat av: Åsa Rasmussen

X

Tobias Thorén

Föredragande
Signerat av: Tobias Thoren

I ärendets slutliga handläggning har utredare Hans-Göran Arvidsson medverkat.

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se

Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Högsjö skola
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Fakta om Högsjö skola
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Högsjö skola i Vingåkers kommun under
våren 2021. Högsjö skola besöktes av Skolinspektionen mellan den 29 mars 2021 och
den 1 april 2021.
Högsjö skola är en kommunal grundskola i Vingåkers kommun med undervisning i
förskoleklass till och med årskurs 6. Vid tiden för granskningen gick det cirka 60 elever
på skolenheten. Skolenhetens arbete leds av en rektor.
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Vingåkers kommun
kommun@vingaker.se

Beslut för förskoleklass och grundskola
efter tillsyn i Slottsskolan 7-9 i Vingåkers kommun
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Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Vingåkers
kommun att senast den 19 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen. Beslutet om föreläggande gäller omedelbart.
Nedan anges de åtgärder som huvudmannen måste vidta för att avhjälpa de påtalade
bristerna samt den lagstiftning med tillhörande föreskrifter som huvudmannens
åligganden följer av. Enligt 2 kap. 8 § skollagen ansvarar huvudmannen för att
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas
i andra författningar. Vidare ska huvudmannen enligt 4 kap. 7 § skollagen, om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i
verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Dessa bestämmelser ligger till
grund för samtliga åtgärder i beslutet om föreläggande.
Skälen för Skolinspektionens ställningstagande i fråga om att verksamheten inte
uppfyller krav som följer av föreskrifter som gäller för verksamheten (påtalade brister)
samt i fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) redovisas
nedan.
Med anledning av den rådande situationen med risker för smittspridning av
Covid-19
Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade med
anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser
måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den
påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du som huvudman behöver längre
uppföljningstid kontakta Skolinspektionen för prövning.
Undervisning och lärande
Skolinspektionen konstaterar att verksamheten vid Slottsskolan 7-9 inte uppfyller
författningarnas krav avseende att det i utbildning ska tas hänsyn till elevers olika
behov.

Åtgärder
-

Se till att de elever som bedömts vara i behov av studiehandledning på
modersmålet ges sådan studiehandledning utifrån elevernas behov. (5 kap. 4 §
skolförordningen [2011:185])
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Extra anpassningar och särskilt stöd
Skolinspektionen konstaterar att verksamheten vid Slottsskolan 7-9 inte uppfyller
författningskraven avseende att skyndsamt ge elever extra anpassningar och att anmäla
elevers eventuella behov av särskilt stöd till rektorn.

Åtgärder
-

-

Se till att de elever som bedömts vara i behov av extra anpassningar i den
ordinarie undervisningen ges de extra anpassningar skolpersonal har bedömt att
eleverna är i behov av. I detta ingår att berörd personal informeras om de extra
anpassningar som ska ges. (3 kap. 5 § skollagen; Lgr 11, 2.2 Kunskaper och 2.8
Rektorns ansvar)
Se till att alla lärare anmäler till rektorn om en elev, trots extra anpassningar
inom ramen för den ordinarie undervisningen, befaras inte nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås. (3 kap. 7 § skollagen)

Anmärkning
Skolinspektionen tilldelar Vingåkers kommun en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 §
skollagen. Vingåkers kommun ska senast den 19 november 2021 inkomma med en
skriftlig redovisning av de åtgärder som vidtagits för att organiseringen av
utbildningen för nyanlända elever ska uppfylla författningarnas krav.

Motivering till föreläggande
Undervisning och lärande
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att undervisningen inte tar hänsyn till elevers olika
förutsättningar och behov. Detta eftersom det finns elever som inte får
studiehandledning på sina modersmål i den omfattning som de har behov av.
Rättslig reglering
Av 1 kap. 4 § skollagen framgår att det i utbildningen ska tas hänsyn till elevers olika
behov, och att elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.
Av 5 kap. 4 § skolförordningen framgår att en elev ska få studiehandledning på sitt
modersmål, om eleven behöver det.
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Av 3 kap. 12 i § skollagen framgår vidare att en nyanländ elev, som har tagits emot
inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan och vars kunskaper har bedömts enligt
12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt.
Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå kunskapskraven
som minst ska uppnås.

Skolinspektionens utredning
Tillsynen visar att elever inte ges studiehandledning på modersmålet i den omfattning
som de har behov av. Av intervjuer med lärare och representanter för elevhälsan
framgår att nyanlända elever ges studiehandledning på sitt modersmål, men att
behovet av studiehandledning på modersmål är större än vad som kan ges. Detta
bekräftas också av intervjun med rektorn där det framgår att rektorn inte kan styra
fördelningen av studiehandledning på modersmålet fullt ut, då fördelningen sköts
centralt i kommunen. Av intervjuer med lärare och elevhälsan framgår vidare att
studiehandledning på modersmålet inte heller ges i alla språk som eleverna har behov
av.
Motivering till föreläggande som ingripande
Eftersom verksamheten vid Slottsskolan 7-9 inte uppfyller författningarnas krav, finns
skäl att förelägga Vingåkers kommun att fullgöra sina skyldigheter att vidta åtgärder
för att avhjälpa bristen.
Extra anpassningar och särskilt stöd
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att det finns brister i skolans arbete med extra anpassningar
och särskilt stöd. Av utredningen framgår att alla elever inte ges de extra anpassningar
som de bedöms vara i behov av. Vidare framgår att det finns brister i skolenhetens
arbete med att uppmärksamma om elever, som trots att de har getts stöd i form av
extra anpassningar, kan vara i behov av särskilt stöd. Mot bakgrund av att det vid
skolan finns elever som har svårigheter med att uppnå kunskapskraven vill
Skolinspektionen betona vikten av att skolan skyndsamt påbörjar sitt arbete inom dessa
områden.
Rättslig reglering
Av 3 kap. 5 § skollagen framgår att om det inom ramen för undervisningen, genom
användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd,
resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en
elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer
som gäller, och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Stödet ska ges med
utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt.
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Av 3 kap. 7 § skollagen framgår bland annat att om det inom ramen för
undervisningen, genom användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett
nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare,
övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har getts i form av extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt 5 §, ska detta
anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana
anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av
särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Av Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11),
avsnitt 2.2 framgår att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i
behov av särskilt stöd. Lärarna ska samverka med varandra för att nå
utbildningsmålen. Av avsnitt 2.8 framgår vidare att rektorn som pedagogisk ledare och
chef för lärarna och övrig personal i skolan har det övergripande ansvaret för att
verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn har, inom givna
ramar, ett särskilt ansvar för att undervisningen utformas så att eleverna får de extra
anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. Rektorn ansvarar
också för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela
med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.
Skolinspektionens utredning om arbetet med extra anpassningar
Det finns brister i skolenhetens arbete med att ge elever extra anpassningar. Skolan har
dock en rutin som personalen ska arbeta utifrån men all personal känner inte till vilka
extra anpassningar elever har och elever får inte heller sina extra anpassningar utifrån
sina behov av alla lärare. Av ingiven dokumentation och av intervjun med rektorn och
elevhälsan framgår att det finns rutiner på skolan som personalen arbetar utifrån för att
ge elever extra anpassningar. Rutinen innebär att om en elev har svårigheter med att nå
kunskapskraven i ett ämne så ska undervisande lärare ge eleven extra anpassningar.
Elevernas extra anpassningar diskuteras även vid lärarlagens möten och personal med
specialpedagogisk kompetens finns också med i dessa diskussioner. Av intervju med
lärare framgår dock att det inte finns en tydlig arbetsgång på skolenheten för hur extra
anpassningar ska delges andra lärare på skolan. Undervisande lärare i olika ämnen
känner inte alltid till vilka elever som har extra anpassningar. Vidare kan lärare tillhöra
olika arbetslag. Detta innebär att alla undervisande lärare inte ges information om
elevers extra anpassningar. Av intervju med lärare och rektorn framgår vidare att det
förekommer fall där enskilda lärare inte heller ger elever de extra anpassningar som
elever är i behov. Det kan exempelvis handla om att elever inte ges anpassat
textmaterial i den omfattning som de behöver.

Skolinspektionens utredning om arbetet med särskilt stöd
Tillsynen visar att det finns brister i arbetet med att anmäla elevers eventuella behov av
särskilt stöd till rektorn. Av intervjuer med lärare, representanter för elevhälsan och
rektorn framgår att det finns rutiner för skolans arbete med elever som kan var i behov
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av särskilt stöd. Rutinen innebär att om lärare befarar att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att extra anpassningar ges, ska ärendet
anmälas till rektorn. Detta görs genom att arbetslaget lyfter ärendet vid ett
elevhälsomöte. Vid detta möte deltar bland annat rektorn och personal med
specialpedagogisk kompetens. Av intervjun med rektorn framgår dock att det
förekommer fall där elever som befaras inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
inte anmäls eller inte anmäls skyndsamt. Detta får till följd att elevers eventuella behov
av särskilt stöd inte utreds och att stödinsatser inte sätts in. Rektorn uppger vidare att
detta har bidragit till att elever i enskilda ämnen inte nått upp till de kunskapskrav som
minst ska uppnås.
Av ingiven statistik från huvudmannen för läsåret 2019/2020 framgår att en stor andel
av eleverna i årskurs 9 inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Exempelvis
visar statistiken att cirka en tredjedel av eleverna inte når kunskapskraven i ämnena
matematik, svenska som andra språk och fysik.
Motivering till föreläggande som ingripande
Eftersom verksamheten vid Slottsskolan 7-9 inte uppfyller författningarnas krav, finns
skäl att förelägga Vingåkers kommun att fullgöra sina skyldigheter att vidta åtgärder
för att avhjälpa bristerna.

Motivering till anmärkning
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att skolan inte tillämpar skollagens bestämmelser för
nyanlända elever. Av tillsynen framgår att skolan generellt sett har valt att använda
bestämmelserna för särskilt stöd, placering i särskild undervisningsgrupp samt
anpassad studiegång i stället för att tillämpa skollagens bestämmelser för nyanlända
elever.
Rättslig reglering
Av 3 kap 7 § sista stycket skollagen framgår att bestämmelserna i första-tredje styckena
och i 9-12 §§ inte ska tillämpas, om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses
genom en åtgärd till stöd för nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts
enligt 12 c §.
Av förarbetena till skollagen (prop. 2014/2015:45 s. 49) framgår att om skolan bedömer
att eleven genom t.ex. prioriterad timplan och undervisning i förberedelseklass har
förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, bör det inte behöva
initieras en utredning om särskilt stöd. Regeringens förslag innebär således att ett
åtgärdsprogram inte upprättas i ett sådant fall. Med andra ord ska en nyanländ elev
inte ges särskilt stöd om elevens stödbehov kan tillgodoses på ett mindre omfattande
sätt.
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Skolinspektionens utredning
Skolan tillämpar inte skollagens bestämmelser för nyanlända elever. Av intervju med
rektorn framgår att rektorn, efter att en kartläggning och utredning av en nyanländ
elevs kunskaper har gjorts, fattar beslut om att eleven ska ges särskilt stöd och
åtgärdsprogram upprättas. Av intervju med rektorn framgår vidare att skolan har valt
att besluta om att en elev vid behov placeras i särskild undervisningsgrupp i stället för
att besluta om en elev ska undervisas i förberedelseklass. Av intervjuer med lärare
framgår vidare att nyanlända elever generellt får undervisning i ett eller flera ämnen
cirka ett år i den särskilda undervisningsgruppen. Det framgår vidare att det finns
elever som delvis får sin undervisning i särskild undervisningsgrupp under hela
högstadiet, det vill säga tre år.
Av ingiven dokumentation och intervju med rektorn framgår vidare att nyanlända
elever med bristande språkkunskaper inte läser utifrån en prioriterad timplan utan att
rektorn i stället fattat beslut om anpassad studiegång.

Motivering till anmärkning som ingripande
Slottsskolan 7-9 tillämpar inte skollagens bestämmelser för organisering av utbildning
för nyanlända elever. Även om Slottsskolan 7-9 kontinuerligt och individuellt
utvärderar och omprövar nyanlända elevers behov av att läsa i särskild
undervisningsgrupp uppfyller inte skolenhetens organisering av utbildningen för
nyanlända elever författningarnas krav. Det finns därför skäl att ge Vingåkers kommun
en anmärkning.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Slottsskolan 7-9 uppfyller
författningarnas krav avseende att elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det
sätt och i den omfattning som utredningen har visat att de behöver samt att insatta
stödåtgärder följs upp och utvärderas.

På Skolinspektionens vägnar

X

Åsa Rasmussen

Beslutsfattare
Signerat av: Åsa Rasmussen

X

Tobias Thorén

Föredragande
Signerat av: Tobias Thoren
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Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se

Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Slottsskolan 7-9
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Fakta om Slottsskolan 7-9
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Vingåkers kommun under våren 2021.
Slottsskolan 7-9 besöktes av Skolinspektionen under april månad 2021. Tillsynen
genomfördes med hjälp av digitala intervjuer. Skolenheten har 283 elever och omfattar
årskurserna 7-9. Skolan leds av en rektor. Huvudman är Vingåkers kommun.
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BoU §

xx (xx)

BU 2021/190

Redovisning av HME-enkät
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen redovisar resultaten från Hållbart medarbetarengagemang (HME)
enkäten för 2021. HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre
delindex motivation, ledarskap och styrning.
Beslutsunderlag
Bilaga, Resultat BoU 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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HME 2021

(Hållbart Medarbetar - Engagemang)

BoU nämnd 2021-09-22
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Barn och utbildningsförvaltningen
Utveckling över tid
100

Motivation

Ledarskap

Styrkor:
Styrning

90

• Meningsfullt arbete
• Högt förtroende för
medarbetare

80
70

• Medarbetarna är insatta i
verksamhetens mål

60
50

• Kända förväntningar

40
30

Utvecklingsområden:

20

• Uppföljning och återkoppling
av mål

10
0
Mitt arbete
känns
meningsfullt

Jag lär nytt och Jag ser fram
Min närmsta
Min närmsta
Min närmsta
Jag är insatt i Min arbetsplats Jag vet vad som
utvecklas i mitt emot att gå till
chef visar
chef visar
chef ger mig min arbetsplats mål följs upp förväntas av mig
dagliga arbete
arbetet
uppskattning för förtroende för förutsättningar
mål
och utvärderas i mitt arbete
mina
mig som
att ta ansvar i
på ett bra sätt
arbetsinsatser medarbetare
mitt arbete
BoU 2021

BoU 2020

• Förutsättningar
• Visad uppskattning

Bou 2019
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BoU jämfört Vingåkers kommun
• Vingåkers kommun har
något högre resultat än riket
• Barn och utbildning har
något högre resultat jämfört
med kommunen i helhet
• Men Bou har lägre resultat
än kommunen angående
vilka förutsättningar men
anser sig ha
• Hela kommunen behöver
arbeta med hur uppföljning
och utvärdering återkopplas
till medarbetarna

120

Hantering av pandemin
Jag anser att arbetsgivaren hanterat pandemin bra ur ett
arbetsmiljöperspektiv
100

Skolpersonal är en av de
grupper som varit mest
oskyddade under pandemin

90
80

De som har de minsta barnen
är mest utsatta och minst
nöjda

70
60
50

De som haft möjlighet att
arbeta hemifrån är nöjda

40
30
20
10
0
BoU alla

Grundskola

Förskola

Kansli

Ledning
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BoU §

BU 2021/160

Redovisning av beläggning i förskola, fritidshem,
grundskola och gymnasium läsåret 21/22
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I tabellen, se tjänsteutlåtande redovisas beläggningen i våra egna verksamheter samt i
friskolor och andra kommuner för läsåret 21/22. Beläggningen från vårterminen 2021
finns också med som en jämförelse. Det är en minskning av antalet elever både i våra
egna grundskolor och i friskolor och andra kommuner till hösten. När det gäller
minskningen i friskolor och andra kommuner ser vi det som något positivt – att
eleverna väljer kommunens grundskolor i större utsträckning.
Elevantalet inom fritidshemmen visar en liten minskning inom vår egen regi samt en
liten ökning i andra kommuner.
Förskolans siffror för hösten visar antal barn per 15:e oktober för då har alla barn som
succesivt inskolats under hösten kommit med. Det är en minskning inom förskolan,
men av erfarenhet vet vi att det under året tillkommer barn hela tiden. I fristående
verksamheter och andra kommuner ser vi också en liten minskning.
Grundsärskolan i Katrineholm har färre elever än i våras. Denna siffra kan komma att
förändras under året då elever när som helst har rätt att skrivas in i särskolan. Vi har
förnärvarande dessutom 6 st elever som går integrerade i kommunens skolor.
När det gäller gymnasieskolan kan vi i nuläget inte få fram några tillförlitliga siffror
då antagning och placeringar inte är klar på gymnasieskolorna. En redovisning av
detta kommer till nämnden i oktober.
Detsamma gäller Kulturskolan. I dagsläget är 217 platser bokade och bekräftade av
vårdnadshavare samt 120 bokade platser där vårdnadshavarna ännu inte godkänt
bokningen. Detta säger inget om hur många elever det gäller. En redovisning av detta
kommer till nämnden i oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-25
Handläggare

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

BU 2021/160

Redovisning av beläggning i förskola, fritidshem,
grundskola, särskola och gymnasium läsåret 21/22
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I tabellen nedan redovisas beläggningen i våra egna verksamheter samt i friskolor och
andra kommuner för läsåret 21/22. Beläggningen från vårterminen 2021 finns också
med som en jämförelse. Det är en minskning av antalet elever både i våra egna
grundskolor och i friskolor och andra kommuner till hösten. När det gäller
minskningen i friskolor och andra kommuner ser vi det som något positivt – att
eleverna väljer kommunens grundskolor i större utsträckning.
Elevantalet inom fritidshemmen visar en liten minskning inom vår egen regi samt en
liten ökning i andra kommuner.
Förskolans siffror för hösten visar antal barn per 15:e oktober för då har alla barn som
succesivt inskolats under hösten kommit med. Det är en minskning inom förskolan,
men av erfarenhet vet vi att det under året tillkommer barn hela tiden. I fristående
verksamheter och andra kommuner ser vi också en liten minskning.
Grundsärskolan i Katrineholm har färre elever än i våras. Denna siffra kan komma att
förändras under året då elever när som helst har rätt att skrivas in i särskolan. Vi har
förnärvarande dessutom 6 st elever som går integrerade i kommunens skolor.
När det gäller gymnasieskolan kan vi i nuläget inte få fram några tillförlitliga siffror
då antagning och placeringar inte är klar på gymnasieskolorna. En redovisning av
detta kommer till nämnden i oktober.
Detsamma gäller Kulturskolan. I dagsläget är 217 platser bokade och bekräftade av
vårdnadshavare samt 120 bokade platser där vårdnadshavarna ännu inte godkänt
bokningen. Detta säger inget om hur många elever det gäller. En redovisning av detta
kommer till nämnden i oktober.
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Enhet

Elevantal ht-21

Elevantal vt-21

Skillnad

270

276

-6

6
48

12
48

-6
0

18
88

19
84

-1
4

27
228

53
220

-26
8

42
260
987

37
258
1007

5
2
-20

Österåkersbygden
Förskoleklass
Åk 1-6

7
42

7
43

0
-1

Kunskapsskolan

55

64

-9

Andra kommuner
Totalt andra

75
179

80
194

-5
-15

Fritidshem
Högsjö
Marmorbyn
Slottet
Sävsta
Totalt kommunen

30
57
109
100
296

30
62
120
94
306

0
-5
-11
6
-10

Österåkersbygden
Annan kommun
Totalt andra

24
13
37

24
11
35

0
2
2

Förskola
Vingåkers kommun

425

448

-23

Trollkojan
Annan kommun
Totalt andra

19
9
28

20
15
35

-1
-6
-7

Grundsärskola

15

19

-4

Gymnasiesärskola

12

11

1

Slottsskolan 7-9
Högsjö
Förskoleklass
Åk 1-6
Marmorbyn
Förskoleklass
Åk 1-6
Slottsskolan F-6
Förskoleklass
Åk 1-6
Sävstaskolan
Förskoleklass
Åk 1-6
Totalt kommunen

Gymnasiet

393

Kulturskolan

290
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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
Förvaltningen gör varje månad en sammanställning av barn- och elevantal i våra
verksamheter inom kommunen samt i friskolor och i andra kommuner. En redovisning
av beläggningen sker till nämndens sammanträde i maj då även en prognos inför
hösten redovisas samt en redovisning i september då vi har det faktiska elevantalet
inför läsåret.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
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.

Statistiken utgör ett underlag för
tjänsteplanering på de olika enheterna samt
resursfördelning mellan enheterna.

"[Klicka och skriv]"

"[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]"
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Statistiken utgör ett underlag för tjänsteplanering på
de olika enheterna samt resursfördelning mellan
enheterna. Detta är viktigt för att utbildningen ska
kunna bedrivas på lika villkor.

"[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?

Resursfördelningen syftar till att ge barn och elever lika villkor i våra
verksamheter.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Resursfördelningen syftar till att ge barn och elever lika villkor i våra
verksamheter.
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BU 2021/29

Uppföljning internkontroll 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Årets internkontrollplan innehåller följande områden:
•
•
•
•

Effektiv hantering av elevers frånvaro
Anmäla, utreda och åtgärda all diskriminering och annan kränkande behandling
Effektivt arbeta för att främja sammanhållning och skapa trygghet och trivsel för
elever och personal
All undervisning utgår från och möter barns och elevers behov.

Till dessa områden hör ett antal kontrollpunkter som följts upp med cheferna via en
enkät i maj och nu i augusti 2021 enligt kommunens policy för internkontroll.
Vi kan konstatera att samtliga enheter successivt blir bättre på att systematiskt följa
upp och dokumentera kring ovanstående områden. Utvecklingsområden är att få igång
arbetet med tidig intervention när elever har hög frånvaro, utreda och åtgärda
kränkningar samt utföra lektionsobservationer för att säkerställa att undervisningen
utgår från och möter alla barn och elevers behov.
Se bilaga Uppföljning av intern kontroll BoU 2021 där uppföljningen beskrivs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Bilaga, Uppföljning av intern kontroll BoU 2021
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-25
Handläggare

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

BU 2021/29

Uppföljning internkontroll 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Årets internkontrollplan innehåller följande områden:
• Effektiv hantering av elevers frånvaro
• Anmäla, utreda och åtgärda all diskriminering och annan kränkande
behandling
• Effektivt arbeta för att främja sammanhållning och skapa trygghet och trivsel
för elever och personal
• All undervisning utgår från och möter barns och elevers behov.
Till dessa områden hör ett antal kontrollpunkter som följts upp med cheferna via en
enkät i maj och nu i augusti 2021 enligt kommunens policy för internkontroll.
Vi kan konstatera att samtliga enheter successivt blir bättre på att systematiskt följa
upp och dokumentera kring ovanstående områden. Utvecklingsområden är att få igång
arbetet med tidig intervention när elever har hög frånvaro, utreda och åtgärda
kränkningar samt utföra lektionsobservationer för att säkerställa att undervisningen
utgår från och möter alla barn och elevers behov.
Se bilaga Intern kontroll 2021 där uppföljningen beskrivs.

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
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Den interna kontrollen syftar till att uppnå följande:
• Att lagar och kommunens styrdokument följs
• Att identifiera, bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen
ekonomiskt eller förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet med att uppnå de
gemensamma målen
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning av intern kontroll BoU 2021

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
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.

Den interna kontrollen syftar till att uppnå
följande:
• Att lagar och kommunens
styrdokument följs
• Att identifiera, bedöma och
förebygga risker som kan skada
kommunen ekonomiskt eller
förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för
förvaltningarna i arbetet med att
uppnå de gemensamma målen
Den interna kontrollen syftar till att uppnå
följande:
• Att lagar och kommunens
styrdokument följs
• Att identifiera, bedöma och
förebygga risker som kan skada
kommunen ekonomiskt eller
förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för
förvaltningarna i arbetet med att
uppnå de gemensamma målen

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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Den interna kontrollen syftar till att uppnå följande:
• Att lagar och kommunens styrdokument
följs
• Att identifiera, bedöma och förebygga risker
som kan skada kommunen ekonomiskt eller
förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i
arbetet med att uppnå de gemensamma
målen

"[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 ungdomar i Vingåkers kommun

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?

Säkerställer att utbildningen följer lagar och regler

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

Säkerställer att utbildningen följer lagar och regler
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Intern kontroll (Barn- och utbildningsnämnden och en nivå under)
Enhet

Uppdrag (intern
kontroll)

Effektiv hantering av
Barn- och
utbildningsnämnden elevers frånvaro

Status på Kommentar
uppdrag?

Aktiviteter (intern kontroll) Status

Kommentar

Pågående

Kontroll av att frånvarostatistik
förs per månad på klassnivå samt Pågående
dokumentation och utvärdering
av insatta åtgärder

210427: Alla rektorer för månadsvis statistik över elevernas frånvaro. De får även en
sammanställning från Centrala elevhälsan. Rutin för att föra in statistik över elever som
har mer än 5 % ogiltig frånvaro i Stratsys saknas på Slottsskolan 7-9. Detta gäller bara
högstadiet.

Ansvarig
Eva Karlsson

Dokumentation och utvärdering har skett på 2 av 5 skolor. Anledning till att 2 inte har
gjort det är att rutiner för tidig intervention inte kommit så långt som till utvärdering samt
att rutin saknas för detta.

Eva Karlsson

210825: Alla rektorer för månadsvis statistik över elevernas frånvaro. De får även en
sammanställning från Centrala elevhälsan. Detta kan komma att förändras under
hösten, då chefen på Centrala elevhälsan fått ett nytt uppdrag på 50 % som tf rektor på
Högsjö skola. Tid finns då inte för detta och rektorerna kan själva på ett enkelt sätt ta
fram detta. Rutin för att föra in den ogiltiga frånvaron över 5 % finns nu på Slottsskolan
7-9.
Dokumentation och utvärdering har skett på 4 av 5 skolor. Anledningen att det inte skett
på en skola är at rutinerna med tidig intervention ännu inte kommit igång.
Kontroll av att rutiner för
uppföljning av frånvaro görs i
Adato och att rutin för
rehabilitering följs samt
dokumentation och utvärdering
av insatta årgärder.

Anmäla, utreda och
Pågående
åtgärda all diskriminering
och annan kränkande
behandling.
Eva Karlsson

Effektivt arbete för att
främja sammanhållning
och skapa trygghet och
trivsel för elever och
personal.
Eva Karlsson

Pågående

Pågående

Ansvarig
Eva Karlsson
Kontroll av att e-tjänster används
och rutin för hela arbetsgången Pågående
följs.

210427: Chefer svarar Ja eller delvis på frågan. Några håller på att beta av i Adato med
hjälp av HR medan en uppger att det är svårt att hinna samt få till möte med berörd
personal.
210825: Fler chefer svarar Ja på frågan än tidigare. En svarar delvis. Några uppger att
samtal skjutits upp under våren och därmed också dokumentationen.

210427: Alla chefer uppger att e-tjänsterna används. Av de som berörs så följs rutinen för
arbetsgången helt av 4 st, delvis av 1 st. 1 st har börjat använda rutinen, men uppger att
de kan bli bättre. 1 st bedömer många kränkningar som ringa.

Ansvarig
Eva Karlsson

210825: Alla chefer uppger att e-tjänsterna används. Under året har uppföljningen blivit
bättre hos samtliga, men vissa behöver fortfarande implementera rutinen hos
personalen. Diskussion kring vad personal förväntas sätta in för åtgärder direkt behöver
också förtydligas.

Kontroll av att arbetet med
trygghetsplaner genomförs och Pågående
följs upp tillsammans med elever
och personal.

210427: 4 stycken svarar Ja. 3 st delvis. Övriga berörs inte av punkten. En uppger att den
planeras att gås igenom med personal på APT under våren. En annan uppger att den
gåtts igenom med personal, men inte så mycket med elever. Två anger att den har
utarbetats och omarbetats under året och att det snart är dags för
uppföljning. En uppger att det inte hunnits med på grund av tidsbrist.

Ansvarig
Eva Karlsson

Endast förskolan har följt upp med barn och personal.
210825: Rektorer anger att trygghetsplanen är lyft med personalen vid skolstart på ett
tydligare sätt än förra året. Återstår att göra elever delaktiga och att ha trygghetsplanen
som ett levande dokument under terminerna.

sida 1 av 2 (2021-08-30)
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Enhet

Uppdrag (intern
kontroll)

Status på Kommentar
uppdrag?

Aktiviteter (intern kontroll) Status

Kommentar

Kontroll av att arbetet med OSA
genomförs och följs upp
tillsammans med personal.

210427: 5 st svarar Ja. 1 st svarar delvis och 3 st svarar Nej. En uppger att det är bokat
till APT 5/5. En annan planerar att genomföra den under våren och en tredje att den
kommer att göras.

Pågående

Förra årets OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) har följts upp av 6 st, delvis av 1
st och inte alls av 2 st. En uppger att det i regel sker i samband med medarbetarsamtal.
Alla medarbetare vill inte ha samtal. En annan har inplanerad uppföljning nästa vecka.
En tredje uppger att det kommer att ske.

Ansvarig
Eva Karlsson

210825: Samtliga chefer uppger att OSA har genomförts under våren. Cheferna uppger
också att de har följt upp OSA under våren eller att de ska göra det under hösten. Vi har
identifierat att fritidshemmen och assistenterna ibland glöms bort när det gäller
uppföljning och återkoppling. Korrigeras under hösten.
All undervisning utgår
Pågående
från och möter alla barns
och elevers behov.

Kontroll av att all personal utgår
från och möter alla barns och
elevers behov genom
lektionsobservationer och
dokumentationsgranskning.

Eva Karlsson

Pågående

Eva Karlsson
Attestering
Eva Karlsson
Upphandling

Samtliga rektorer svarar Ja - de har granskat dokument.
210825: 4 av 5 rektorer uppger att de gjort lektionsbesök. Uppföljning har skett med
elevhälsoteamet, vika samtal och dokumentation. Flera uppger att tiden inte räckt till
samt att våren var speciell p g a corona, många vikarier och detta var svårt att prioritera.

Ansvarig
Eva Karlsson
Utbetalning till
bankkonton

210427: 5 st uppger att lektionsobservationer skett. 4 st uppger att så inte skett och då är
det 1 st som inte har undervisande personal. En uppger att det inte är aktuellt inom hens
verksamhet då den inte är lagstadgad. En annan uppger Covid 19 som orsak.

Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Följs upp av
ekonomiavdelningen.
Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Eva Karlsson

sida 2 av 2 (2021-08-30)

144

vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

BU 2021/161

Kvalitetsredovisning läsåret 20/21
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 återigen konstatera att meritvärdet för årskurs 9 har
ökat liksom andel höga betyg.
I årets redovisning redogör vi för i vilken utsträckning vi nått upp till nämndmålen i
Nämndplanen för 2020 eftersom det var dessa mål som gällde vid läsårets början.
Redovisningen beskriver i år, mer än tidigare, vad vi har lyckats med och hur vi vet
det samt vad vi behöver fortsätta utveckla för att ge våra barn och elever en så god
utbildning som möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-27
Bilaga, Kvalitetsredovisning 20/21 för Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-27
Handläggare

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

BU 2021/161

Kvalitetsredovisning läsåret 2020/2021
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 återigen konstatera att meritvärdet för årskurs 9 har
ökat liksom andel höga betyg.
I årets redovisning redogör vi för i vilken utsträckning vi nått upp till nämndmålen i
Nämndplanen för 2020 eftersom det var dessa mål som gällde vid läsårets början.
Redovisningen beskriver i år, mer än tidigare, vad vi har lyckats med och hur vi vet
det samt vad vi behöver fortsätta utveckla för att ge våra barn och elever en så god
utbildning som möjligt.
Ärendets beredning
Alla enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen skriver sin egen
kvalitetsredovisning för föregående läsår. Förvaltningsledningen skriver sedan en
övergripande redovisning där det samlade resultatet och utvecklingsområden beskrivs.
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
Enligt Skollagen (2010:800) är varje huvudman inom skolväsendet skyldig att
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kvalitetsredovisning 20/21 för Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
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.

"[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.

En god utbildning ger större möjligheter för

ungdomar att klara av gymnasieskolan, få ett
arbete och bli självförsörjande.

"[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 ungdomar 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?

Bl a 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
21/22.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Genom att ständigt arbeta för att alla barn och elever ska lyckas oavsett
förutsättningar.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

Utfall
210615

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

448

478

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

731

729

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

276

268

272

283

312

310

295

Fritidshem

306

363

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

194

199

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

35

45

51

67

53

21

22

Grundsärskola

19

21

Gymnasiesärskola

11

Gymnasiet

381

392

390

380

i.u

i.u

i.u

Kulturskolan

290

350

•

Antal barn i förskolan är något lägre än budgeterat. En anledning är att vårdnadshavare skjutit
upp inskolningen på grund av pandemin.

•

Elevantalet har ökat i årskurs F-9, men minskat i fritidshemmet. En anledning kan vara att
många arbetar hemifrån och inte behöver fritidshemsplats.
Elever i friskolor och andra kommuner är något högre än budgeterat.
Antal kursplatser i Kulturskolan har minskat jämfört med höstterminen. Anledningen är att
gruppaktiviteter inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Rekryteringsturnén i skolorna
för att visa upp utbudet kunde heller inte genomföras under hösten av samma anledning.

•
•

Elevantalet rör ständigt på sig med in- och utflyttning samt elever som byter till eller ifrån våra skolor.
Behörighet i våra verksamheter (i procent)
Verksamhet

20/21

19/20

18/19

Förskolan

58,5 se förklaring nedan

(42,0) samtlig personal

(45,0) samtlig personal

Grundskolan

75,0

79,4

73,3

Behörigheten ligger ganska konstant i våra verksamheter. Vi har svårigheter att rekrytera behörig
personal i vissa ämnen och till vissa enheter. När det gäller förskolan är målet att ha 2 st förskollärare
per avdelning som ansvarar för verksamheten och har det pedagogiska ansvaret – vilket motsvarar 53
st. I dagsläget har vi 31 st förskollärare och behörigheten är då 58,5 %. Siffror från tidigare år har inte
tagits fram på samma sätt, varför det inte går att jämföra.
Inom grundskolan är målet att samtliga lärare skall vara behöriga. I nuläget har vi en behörighetsgrad
på 75,0 % om vi med behöriga menar lärare med lärarlegitimation och därmed en pedagogisk
utbildning. Det förekommer att legitimerade lärare undervisar i ämnen de inte studerat.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under våren. Både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har haft distansundervisning med 2
årskurser och 1 årskurs i skolan efter ett rullande schema. Det finns en oro för hur detta år har påverkat
elevernas lärande.
Förskolan har periodvis vädjat om att 15-timmars barnen hålls hemma för att få frisk personal att räcka
till.
Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat arbetsmiljön och arbetsbelastningen för den
närvarande personalen negativt.
Beslut om att bygga en ny förskola på söder togs i Kommunfullmäktige i april månad. Beräknad
byggstart hösten 2021.
Beslut att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn togs i Kommunfullmäktige i juni. Skolan ska vara
färdigställd under 2022.
Samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola – avslutas i och med detta läsår. Som
kommer framgå av denna rapport har samarbetet varit till stor nytta för våra verksamheter.
Från och med läsårsstart 20/21 sjösattes en ny ledningsorganisation. Den ”gamla” ledningsgruppen
med förvaltningschef, enhetschefer, kanslichef och utredare/strateg delades upp i Förvaltningsledning
(FL) och Verksamhetsledning (VL). Förvaltningsledning är förvaltningschef, kanslichef och
utredare/strateg. Verksamhetsledning är förvaltningschef och enhetschefer. I och med denna
uppdelning har det blivit tydligare för alla var olika frågor ska hanteras. Förvaltningsledningen arbetar
nu mer med övergripande huvudmannafrågor.
Budget för 2021 räknades upp med hyreshöjningar och 1,5 % löneökningar. Däremot räknades inte
övriga kostnader upp, vilket blir ett dolt effektiviseringskrav som påverkar alla verksamheter.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•
•
•
•

•

Kommunfullmäktiges mål bryts ner till nämndmål för Barn- och utbildningsnämnden 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 två gånger under året.
Kanslichef följer upp och utvärderar internkontrollen i slutet av året för redovisning till
nämnden. Uppföljningarna är inlagda i våra årshjul
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4 Måluppföljning
4.1.1.1.1 Nämndmål: Ekonomi i balans

Analys
Målet är ej uppnått.
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 436 tkr. Tre av enheterna har ett minusresultat
för perioden med totalt -3 668 tkr på grund av för höga personalkostnader. Inför nästa läsår har
korrigeringar gjorts på dessa tre enheter för att minska kostnaderna och inte öka på underskottet.
Förvaltningen har haft ökade kostnader p g a inköp av ny lärplattform, Haldor.
Gymnasiet visar ett positivt resultat för perioden, men vi har prognostiserat för något fler elever under
hösten vilket gör att vi tror på ett nollresultat.
Prognos för hela förvaltningen på helår -6 000 tkr.
Utfall Delår
2021

Indikatorer

Utfall Delår
2020

-2 410tkr

Ekonomisk uppföljning t o m juli 2021

-9 060tkr

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

Analys
På grund av coronapandemin har inga officiella nationella prov genomförts i årskurs 3.
4.1.2.1.2 Nämndmål: 100 % av eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla
ämnen

Analys
Målet är ej uppnått, men en förbättring jämfört med föregående år.
Meritvärde vårterminen 2021:
Årskurs 9
Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Vt 21

197,24

67,3

53,1

Vt 20

180,19

60,6

44,7

Vt 19

168,01

52,9

40,4

Vt 18

167,74

50

39

Vt 17

176,81

60

51,5
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Årskurs 6
Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Vt 21

211,9

81,6

64,4

Vt 20

198,74

64

56,7

Höjda meritvärden
Meritvärdet har höjts både i årskurs 9 och 6. Även andel elever som klarat alla mål, det vill säga har
minst betyget E i alla ämnen, har ökat. På Slottsskolan 7-9 och Slottsskolan F-6 har projektet
Samverkan för bästa skola, som pågått i tre år, gett nyttiga insikter för skolledare och personal. Från
att ha tittat på yttre faktorer som orsak till låga resultat har fokus flyttats till ett förhållningssätt som
lägger ansvaret på lärarna och deras undervisning. Skolan ska skapa förutsättningar så eleverna lyckas!
Eftersom rektorerna från samtliga skolor har ingått i samarbetet med insatser på ledningsnivå har även
de skolorna förändrat synsättet på undervisningen. Lektionerna anpassas i större utsträckning efter
elevernas behov med större variation och fler individuella anpassningar för att så långt som möjligt
hjälpa eleverna att nå kunskapskraven. Ett utvecklingsområde är att individualisera även för de elever
som har lätt för att nå målen. För att dessa elever inte ska tappa motivationen - och kanske göra annat
som stör - behöver de få extra utmanande arbetsuppgifter som stimulerar.
Rektorerna konstaterar genom samtal med enskild personal och arbetslag att diskussionerna numer
innehåller begrepp som struktur, anpassning, mål, bedömning och inkludering i större omfattning än
tidigare. Hos pedagogerna finns många funderingar och resonemang kring den egna praktiken - hur
struktur, bemötande och relationer påverkar elever och hur de blir motiverade till ökat lärande. Genom
att genomföra kollegiala utbildningar i Skolverkets regi har en kulturförändring skett där pedagogiska
frågor får och ska ta utrymme. Genom kompetensutveckling i betyg och bedömning känner lärarna en
större trygghet i att sätta betyg och även dela ut de högre betygen utan att känna att man blir ifrågasatt.
En ökad insikt är också att allt eleven gör går att bedöma - inte bara provresultat.
Tydliga strukturer
Flera skolor har arbetat med tydlig lektionsstruktur - där lektionen börjar och slutar på samma sätt och
där bildstöd används för att förstärka förståelsen för instruktioner. Bestämda platser i klassrummet och
mobilförbud är andra åtgärder som vidtagits under året. Rektorerna vittnar om att detta bidragit till
lugnare lektioner.
Distansundervisning
Rektor på Slottsskolan 7-9 menar att distansundervisningen till följd av coronapandemin har gynnat
vissa elever som tidigare hade svårt att nå kunskapskraven. När de flesta undervisades på distans
kunde dessa elever komma till skolan och få hjälp och stöd i mindre grupper. Detta gynnade även
elever som haft svårt att komma till skolan i normala fall. Det blev lättare för dem när det inte var så
många elever i skolan. Distansundervisningen nådde även de få elever som inte vill komma till skolan
alls. Detta är något vi behöver ta med oss i någon form när läget i höst återgår till det närundervisning.
Matematiken
På Slottsskolan 7-9 konstateras att ämnet matematik och svenska som andraspråk även i år har lägst
måluppfyllelse, liksom flera tidigare år. I årskurs 6 är mönstret för svenska A liknande, medan
matematiken på vissa enheter ligger högt eller i mitten när det gäller ämnesmeritvärde. Slottsskolan 79 har under flera år arbetat med en gruppering i matematik där grupperna baserats på elevernas
kunskapsnivå, men eftersom meritvärdet inte ökat över tid frångås denna indelning till hösten och
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blivande årskurs 7 återgår till klassundervisning. Det finns en risk, menar bland annat Skolverket, att
när elever delas in efter kunskapsnivå sjunker lärarnas förväntningar på eleverna i de "lägre"
grupperna och undervisningen läggs på en lägre nivå än än i en blandad grupp. Eleverna i dessa
grupper går också miste om mer avancerade, matematiska resonemang mellan andra elever och mellan
elever och lärare.
Eventuellt kan elevernas sjunkande resultat i matematik från årskurs 6 till 9 förklaras av att eleverna
delas in i andra grupper än de är vana vid samt att undervisningen blir alltför statisk när
kunskapsspannet i gruppen är mindre.
Språket
Lärarnas analyser pekar på att det i alla ämnen är de kunskapskrav som berör språket som eleverna har
svårt att nå. I alla ämnen finns kriterier som handlar om att samtala om, föra samtal framåt, föra enkla
resonemang, ställa fördjupande frågor mm, vilket kan bli svårt om det finns brister i svenska språket.
Brister kan finnas hos elever med annat modersmål än svenska, men också hos elever som har svenska
som modersmål. Detta indikerar att ett större fokus behöver läggas på språkutvecklande
undervisningen i alla ämnen och årskurser, vilket kommer ske nästa läsår.
Ett exempel på en insats som påverkat detta positivt är Sävstaskolan arbete med att förändra
undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Istället för att eleverna går ifrån andra ämnen
för att läsa svenska som andraspråk (då de också missar lektionen de går ifrån) har svenska och
svenska som andraspråk bedrivits parallellt. Elever med rätt till undervisning i svenska som
andraspråk har fått det samtidigt som övriga klassen har svenska. Längden på dessa lektioner har
förlängts för att få färre start och stopp som stör. Denna organisatoriska förändring har inneburit
utökad undervisning i svenska som andraspråk för dessa elever och deras kunskaper i svenska språket
har ökat. Den förbättrade språkliga kompetensen har haft en positiv inverkan på elevernas förmåga att
förstå undervisningen även i andra ämnen.
Den klass på Sävstaskolan som nu gick ut årskurs 6 har arbetat enligt ovan i tre år. Klassen har en stor
andel elever med annat modersmål än svenska och prognosen för måluppfyllelse när de gick i årskurs
tre var inte god - många elever hade långt kvar till att nå målen. Utvecklingen eleverna gjort på
mellanstadiet är fantastisk med ett meritvärde på 213,10 i snitt och 63 % av eleverna klarade alla mål.
Detta stärker får uppfattning att språket är nyckeln till framgång i skolan och nödvändigt att behärska i
samtliga ämnen för att nå kunskapskraven.
Förskolan
I de av Skolverket framtagna kartläggningsmaterial som prövar språklig medvetenhet och matematiskt
tänkande på elever i förskoleklass ser vi att eleverna presterar bättre när det gäller matematiken än när
det gäller språket detta läsår. Förskolan påbörjade för två år sedan ett arbete med ett tvåårigt årshjul i
matematik där olika områden inom matematiken gås igenom på ett lekfullt sätt. Eftersom det var första
kullen som gått igenom hela årshjulet detta läsår kan vi inte dra några större växlar av utfallet, men
med all sannolikhet gynnar det eleverna att tidigt få bekanta sig med matematiska begrepp, se mönster,
sortera mm.
Ett liknande tvåårigt årshjul finns inom språket som tagits fram av förskolans språkutvecklare och som
kommer börja användas i höst.
Skillnader mellan olika ämnen
En intressant iakttagelse är att i årskurs 9 ligger alla SO-ämnen betydligt högre än NO-ämnena. I
årskurs 6 är det tvärtom, även om skillnaden är mindre här. Tittar man på snittet i riket är det en
marginell skillnad mellan SO- och NO-ämnena. Bland de praktiska, estetiska ämnena ligger musik
lägst både i årskurs 9 och årskurs 6 i Vingåker. I riket ligger alla dessa ämnen jämnt fördelade och
högst av alla ämnen. Här behöver vi analysera vidare för att komma fram till förklaringar.
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Enkätsvar
Av den enkät som genomfördes under vårterminen kan konstateras att elever och lärare är överens om
att eleverna förstår när läraren förklarar vad som ska göras och varför. Även när det gäller hur
anpassningar görs och i vilken mån eleven klarar uppgifterna finns en hög samstämmighet mellan
lärare och elever. Vårdnadshavarna svarar i lägre omfattning att deras barn får den hjälp och de
anpassningar barnen behöver. Vad detta beror på vet vi i nuläget inte, men vi har under året konstaterat
att vi behöver bli bättre på att återkoppla enkätsvaren både till elever och vårdnadshavare för att kunna
föra en diskussion om utfallet.
Inom förskolan är samstämmigheten hög mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det som sticker ut är
huruvida vårdnadshavare upplever att de får information om sitt barns utveckling på förskolan. En
förklaring som rektorerna ger är att det under coronapandemin varit svårt att möta och prata med
vårdnadshavarna vid lämning och hämtning som de brukar göra då rekommenderad distans hållits och
möten ställts in.
Vi har lagt gränsen för om målen i indikatorerna är nått ganska högt. Under 85 % anser vi att målet
inte är nått - rött. Mellan 85 och 96 % är det delvis nått - gult och över 96 % är det uppnått och grönt.
Indikatorer

Utfall Delår
2021

Utfall Delår
2020

Andel elever som har minst E i alla ämnen i årskurs 9

53%

45%

Andel elever som har minst E i alla ämnen i årskurs 6

64%

56%

Andel elever som tycker att läraren förklarar vad som ska
göras i skolarbetet så de förstår

91%

Andel pedagoger som uppger att deras elever förstår vad
de ska kunna för att nå kunskapskraven

92%

Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn får den
hjälp som hen behöver för att nå kunskapskraven

82,5%

Andel vårdnadshavare som uppger att fritidshemmet
erbjuder aktiviteter som stimulerar barnets lärande.

67%

Andel elever som uppger att de lär sig mycket/klarar sina
arbetsuppgifter i skolan

91%

Andel pedagoger som uppger att de anpassar sin
undervisning efter elevernas olika förutsättningar

99%

Andel vårdnadshavare som uppger att undervisningen i
skolan passar deras barns sätt att lära sig

79%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att barnen lär sig
nya saker inom t ex språk, matematik, naturkunskap, teknik,
bild och musik

99%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att barnet lär
sig nya saker inom t ex språk, matematik, naturkunskap, teknik
bild och musik

96,3%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att barnen får
träna sin motorik och kondition genom rörelse och lek ute och
inne

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att barnet får
träna sin motorik och kondition genom rörelse och lek ute och
inne

99%
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Indikatorer

Utfall Delår
2021

Andel pedagoger i förskolan som uppger att de bemöter
vårdnadshavarna på ett respektfullt sätt

100%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att de får
löpande information om barnets situation på förskolan

79%

Utfall Delår
2020

4.1.2.1.3 Nämndmål: Andelen elever med gymnasiebehörighet ökar jämfört med föregående
år - målet är 100 %

Analys
Målet är ej uppnått, men en förbättring jämfört med tidigare år.
Andelen elever i årskurs 9 som var behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet var i år det högsta
sedan vt-17 med 67,3 % av eleverna. Det går inte att dra stora slutsatser av en enskild elevgrupp då det
finns många faktorer som kan vara olika år från år, men vi ser ändå en trend av höjda resultat. Rektorn
på Slottsskolan 7-9 ger bilden av att lärarna uppfattat att eleverna detta år varit mer studiemotiverade,
de har haft en tydligare målbild och en bättre framtidstro än tidigare.
Genom samarbetet inom Samverkan för Bästa skola, kompetensutveckling av Centrala elevhälsan i
inkluderande undervisning, kollegiala samtal kring undervisningen, gemensamma analyser av betyg
och resultat, bättre återkoppling till lärarna från rektor har en större förståelse och medvetenhet skapats
kring vikten av att bredda och individualisera den egna undervisningen. Genom täta uppföljningar och
utvärderingar blir det synligt om insatser och åtgärder ger effekt eller inte.
Det är väl känt inom forskning och andra studier att elever som inte är behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram efter årskurs 9 har betydligt sämre förutsättningar för att få ett arbete och ett bra liv.
Det är därför av största vikt att skolan gör sitt yttersta för att alla elever ska ha godkända betyg i
årskurs 9. Detta arbete startar redan i förskolan, med dess strukturerade arbete i bland annat matematik
och språk och fortsätter sedan i årskurs F-8.
Vi ser att resultaten ofta går ner när ett nytt stadium påbörjas - särskilt från årskurs 6 till 7.Vi vet att
lärarbyten, som alltid sker vid stadieövergångar, påverkar elevers lärande negativt. Det tar tid att hitta
varandra, skapa tillitsfulla relationer och för lärarna att få kännedom om elevernas behov för att kunna
hjälpa dem på bästa sätt.
Vi har under ett antal år varit bekymrade över att elevernas resultat sjunker markant när de börjar
årskurs 7. En eventuell förklaring kan vara att när de går i årskurs 6 bedöms de efter kriterier som
gäller för den årskursen - har de nått målen eller inte - medan de i årskurs 7 jobbar mot kriterierna för
årskurs 9.
Vi behöver se över hur överlämningar och arbetssätt kan förbättras för att underlätta för eleverna vid
stadieövergångar.
Indikatorer
Andel elever med gymnasiebehörighet

Utfall Delår
2021
67%

Utfall Delår
2020
60%
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4.1.2.1.4 Nämndmål: Elever med betyget A ökar i jämförelse med föregående år

Analys
Målet är uppnått.
En ökning av andel A, B och C har skett detta år och andel F har minskat. Detta gäller samtliga
årskurser där betyg sätts. Vi vill gärna tro att samarbetet med Skolverket och den interna
fortbildningen av Centrala elevhälsan lett till att undervisningen i större utsträckning än tidigare
anpassas och utmanar eleverna på ett bättre sätt. Genom strukturerat kollegialt samarbete har
pedagogik och metoder utvecklats och erbjuder en undervisning som gör det möjligt för eleverna att i
större utsträckning nå målen och de högre kunskapskraven.
Det kompetensutvecklande arbete som lärarna genomfört med skolverkets modul kring betyg och
bedömning har gjort dem tryggare i sin bedömning och därmed har de vågat bredda sin betygssättning.
Den tidigare känslan av att bli granskad och ifrågasatt om höga betyg sattes har bytts ut mot en samsyn
och ett samarbete kring betygssättning.
Indikatorer
Antal A jämfört med samtliga betyg

Utfall Delår
2021

Utfall Delår
2020

12,4%

7,6%

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

Analys
Målet är delvis uppnått.
På grund av Covid-19 blev skolan tidigt under hösten tvungna 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. Under höstterminen ställdes ett antal lektioner in
varje vecka, men under vårterminen blev inga lektioner inställda. Skolan löste lektionerna genom att
eleverna kunde fortsätta jobba med den planering som låg i Haldor och en vuxen på skolan kunde
starta upp eleverna, ta närvaro och finnas till hands för frågor då ordinarie lärare var sjuk. Många av
lärarna som hade symtom, men som hade möjlighet att jobba, kunde göra det hemifrån utan att behöva
sjukskriva sig eller sätta in vikarie eller i värsta fall - ställa in lektionen.
Indikatorer

Utfall Delår
2021

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

Antal inställda lektioner i åk 7-9
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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 är delvis uppnått.
Genom enkätsvar, arbete med Trygghetsplan och antal anmälningar i våra e-tjänster samt analyser från
rektorerna kan konstateras att samtliga skolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Dock skiljer det
sig en del mellan enheterna. Vissa har kommit längre med samsyn bland personal, delaktighet bland
eleverna, vuxenledda rastaktiviteter, ingripa när något sker, kartlägga otrygga platser och med
samarbetet med vårdnadshavare. Dessa skolor har nöjdare elever, pedagoger och vårdnadshavare och
de har också färre anmälningar om kränkningar, hot och våld.
Skolverket menar att arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar
styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar
och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla
styrdokumentens mål. Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga
arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar utrymmet för kritisk
reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin. Att se utbildningens
uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en
generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.
Följande exempel på insatser som får effekt och som går i linje med Skolverket, kan urskiljas på de
skolor som har bäst resultat i enkäterna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna (förskolan)
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner hos personal, elever och vårdnadshavare
Ett överenskommet, gemensamt förhållningssätt bland personal
Riktade insatser kortare perioder för att häva negativt beteende där personal, elever och
vårdnadshavare samarbetar
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal och elever involveras
Tydlig uppföljning flera gånger under läsåret av värdegrundsarbetet
Bra samarbete med elevhälsan där fokus läggs på det förebyggande och främjande arbetet
Ett nära samarbete med vårdnadshavare

Där ovanstående processer inte fungerar lika bra har vi sämre resultat och därför behöver vi hjälpa till
och skapa förutsättningar för att få igång processer som stärker tryggheten på alla enheter.
Detta kan göras genom att huvudmannen
•
•
•
•
•

Skapar tillfällen där goda arbetssätt kan spridas mellan enheterna
Lägger in förankring av dokument och rutiner, kontinuerlig uppföljning och utvärdering i
årshjul och kalendarium för att underlätta rektors planering
Satsar på barns och elevers språkkompetens för ökad måluppfyllelse, men också för att
språkförbistring ofta leder till konflikter
Ser till att enkätsvaren samt rektors analys återkopplas till elever, personal och vårdnadshavare
för bättre insyn och samsyn
Stärka elevhälsans arbete i våra verksamheter

Vi har lagt gränsen för om målen i indikatorerna är nått ganska högt. Under 85 % anser vi att målet
inte är nått - rött. Mellan 85 och 96 % är det delvis nått - gult och över 96 % är det uppnått och grönt.
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Indikatorer
Andel elever som känner trygghet

Utfall Delår
2021
89%

Andel pedagoger som uppger att på den här skolan känner
eleverna sig trygga

90%

Andel vårdnadshavare som uppger att mitt barn är tryggt i
skolan

83%

Andel elever som uppger att de är trygga på fritidshemmet

84%

Andel pedagoger som anger att eleverna känner sig trygga
på fritidshemmet

97%

Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn känner
sig tryggt på fritidshemmet

82%

Andel pedagoger i förskolan som anger att här känner
barnen sig trygga

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som anger att mitt barn
känner sig tryggt på förskolan

99%

Andel elever som har studiero

Utfall Delår
2020

72%

Andel pedagoger som uppger att det är god studiemiljö på
skolan

65%

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har
studiero på lektionerna

57%

Andel elever som uppger att det finns möjlighet till
avskildhet och vila på fritidshemmet

76%

Andel pedagoger på fritidshemmet som uppger att eleverna
följer fritidshemmets ordningsregler

63%

Andel vårdnadshavare som uppger att det finns möjlighet
till avskildhet och vila på mitt barns fritidshem

45%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att de ger barnen
en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila under dagen

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att förskolan
ger mitt barn en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila
under dagen

97%
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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 är delvis uppnått.
Ordningsregler finns utarbetade inom alla verksamheter, vilket innebär att den delen av målet är
uppnått. När det gäller förankring och efterlevnad är det olika mellan olika skolor och fritidshem.
Personal uppger att de i stor utsträckning känner till ordningsreglerna och vet hur de ska agera om
konflikter uppstår, men i realiteten ser vi att personalen själva säger att alla i personalgruppen inte
följer de regler som bestämts eller att de agerar vid konflikter. Detta visar även svaren i enkäten från
elever och vårdnadshavare. Det finns en hög teoretisk medvetenhet i alla våra verksamheter kring
värdegrundsarbetet, men det har inte blivit ett förhållningssätt som genomsyrar allt arbete med
eleverna. Hög sjukfrånvaro och många tillfälliga vikarier har försvårat upprätthållandet av regler och
agerandet vid konflikter.
Ett viktigt arbete under nästa läsår är att planera för implementering av ordningsregler med personal,
elever och vårdnadshavare på samtliga enheter. Uppföljningar och utvärderingar bör även de planeras
så att de genomförs flera gånger per år för att säkerställa att vi lever som vi lär och för att eleverna ska
känna sig trygga.
Vi har lagt gränsen för om målen i indikatorerna är nått ganska högt. Under 85 % anser vi att målet
inte är nått - rött. Mellan 85 och 96 % är det delvis nått - gult och över 96 % är det uppnått och grönt.
Indikatorer

Utfall Delår
2021

Andel elever som tycker att de vuxna reagerar på
kränkningar

80%

Andel pedagoger som vet vad de ska göra om de upptäcker
att en elev utsätts för kränkningar

99%

Andel vårdnadshavare som uppger att i mitt barns skola
framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

80%

Andel elever på fritidshemmet som uppger att personalen
ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet

87%

Andel pedagoger i fritidshemmet som uppger att de vet vad
de ska göra om de upptäcker att en elev utsätts för kränkningar

Utfall Delår
2020

100%

Andel vårdnadshavare i fritidshemmet som uppger att
personal ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet

64%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att det tydligt
framgår att kränkande behandling inte accepteras

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att det i mitt
barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte
accepteras

98%
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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 är delvis uppnått.
Den centrala elevhälsan har under året arbetat med olika aktiviteter med skolorna. Vi ser i svaren från
enkäten Liv-Hälsa-Ung 2020 att eleverna i Vingåkers skolor inte äter frukost och lunch i den
utsträckning vi önskar. De dricker också mycket läsk dagligen samt sitter stilla mer än 4 timmar om
dagen.
Skolsköterskorna har under året informerat om kostvanor och kostens påverkan på hälsan och de har
genomfört en intern utbildning kring tillväxtkurvor. Detta för att bli mer säkra på när en kurva är
avvikande samt erhålla och/eller bekräfta att de insatser som då genomförs är enligt forskning och
beprövad erfarenhet. Då samtliga skolsköterskor genomgått utbildningen ger det en större
genomslagskraft samt borgar för likvärdighet inom Vingåkers kommuns skolor. Skolsköterskorna har
även genomfört förebyggande insatser genom föreläsningar om övervikt och fetma, dess konsekvenser
och vikten av en hälsosam livsstil med personal på skolorna. Under året har den centrala elevhälsan
tillsammans med en rektor för grundskolan och en rektor för förskolan arbetat fram en riktlinje för att
minska intaget av socker i förskolan och skolan. "Sockerpolicyn" var klar under vårterminen och
kommer implementeras i verksamheterna under hösten 2021. Om detta arbete gett effekt på barn och
elevers hälsa är för tidigt att säga.
En ny reviderad handlingsplan för att motverka och hantera problematisk skolfrånvaro - tidig
intervention - har under året implementerats i verksamheterna. Trots god kännedom hos rektorer och
personal på skolorna om vikten av skolnärvaro är skolfrånvaro ett problem i Vingåkers kommun
överlag, även om det skiljer sig en del mellan våra skolor. Effektiv hantering av elevfrånvaro är ett
område i årets internkontrollplan och vid uppföljning av densamma framgår det att arbetet med planen
för tidig intervention inte kommit igång på flera av våra enheter. Covid-19 har påverkat arbetet med
skolfrånvaron detta år då rekommendationerna varit att stanna hemma vid minsta symtom eller om
anhörig haft symtom samt att all kraft hos rektorer och personal har lagts på att hålla skolan igång,
trots många sjukskrivningar.
Centrala elevhälsan har under året också tagit fram och implementerat en plan för att motverka
kränkningar och mobbing. Antal anmälningar i våra e-tjänster kring kränkningar, hot och våld
indikerar att detta arbete behöver fortsätta. Även detta område finns med i internkontrollplanen och
uppföljningen visar att e-tjänsterna är väl förankrade hos personal, men att utreda och åtgärda
kränkningar och diskriminering behöver förbättras.
Den centrala elevhälsan har även genomfört riktade insatser till några av våra skolor under året.
Sävstaskolan och Marmorbyns skola har genomgått Skolverkets utbildning "Specialpedagogik för
lärande" där fokus ligger på att möta varje elev utifrån behov genom anpassningar, metoder och
material. På Högsjö skola har specialpedagog från centrala elevhälsan varit en del av det reflekterande
teamet på elevhälsomöten och aktivt deltagit i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram. På Slottsskolan 7-9 har skolpsykolog deltagit varannan vecka på det lokala
elevhälsoteamets möten. Slottsskolan F-6 och Marmorbyns skola har erhållit utbildning kring
diagnoser, differentierad pedagogik och ritprat. En kommungemensam utbildning i Inläsningstjänst
och Begreppa genomfördes under början av höstterminen 2020 för att underlätta för elever som har
svårt med språket.
Ovanstående insatser bör göra personal bättre rustad att möta elevernas olika behov med en mer
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individualiserad undervisning och verktyg för att underlätta lärandet för eleverna. Med bättre kunskap
kring bemötande och förhållningssätt tror vi att vi på sikt kan gå från att arbeta åtgärdande till ett
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.
Huvudmannen bör se över fördelningen av elevhälsoresurserna så det blir mer likvärdigt i kommunen.
I dagsläget har ytterskolorna mindre resurser än skolorna i centralorten.
4.1.2.1.9 Nämndmål: Den ogiltiga frånvaron minskar i årskurs 7-9 - målet är 0 %

Analys
Målet är ej uppnått.
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % i årskurs 7-9 är relativt konstant över tid. Det handlar om
mellan 15-23 elever varje månad.
Arbetet med tidig intervention, en arbetsmodell framtagen av Centrala elevhälsan för att minska
elevers frånvaro, har inte genomförts i den utsträckning det var tänkt. På grund av rådande
omständigheter och restriktioner i samband med Covid-19 har det varit svårt att få till de möten och
samarbeten med bland annat vårdnadshavare som behövts. Här behöver ett kraftigt omtag göras till
hösten. En viktig faktor för att klara kunskapskraven är att vara i skolan.
Indikatorer
Andel elever som har ogiltig frånvaro, mer än 5 %, i åk 7-9

Utfall Delår
2021
6,9%

Utfall Delår
2020
5,5%

4.1.2.1.10 Nämndmål: Samverkan sker med kommunens folkhälsosamordnar och projektet
Framtidstro

Analys
Målet är uppnått så till vida att samarbete finns inom förskolan, skolan och Kulturskolan för att
erbjuda våra barn och elever positiva upplevelser som stärker integration och framtidstro. Däremot har
ingen samverkan skett med kommunens folkhälsosamordnare.
Genom att förskola och skola tillsammans med medarbetare från Kulturskolan kunnat erbjuda elever
kulturupplevelser, t ex körsång, musikal, dans och drama ser vi att eleverna växer, får ökat
självförtroende och vidgade perspektiv. Vissa aktiviteter deltar inte alla i, såsom musikalen i årskurs 79 eller körsång, men trots detta kan rektorerna vittna om att dessa aktiviteter skapar en glädje och
sammanhållning för alla - även de som "bara" tittar på.
Genom projektet Dream Camp, som arrangeras för ungdomar bosatta i Vingåkers kommun i åldern
13-16 år, får ungdomar möjlighet att under några dagar prova på olika kulturyttringar och träffa nya
vänner. Eleverna får själva söka till lägret och det finns en risk att vi inte når de elever som bäst
behöver delta. Kulturskolans integrationspedagog har aktivt arbetat för att elever med annat ursprung
än svenskt ska delta, med viss framgång. Resultatet har blivit att grupper av elever fortsatt att träffas
även efter lägret och att de fått flera kulturupplevelser som de annars inte skulle få. Det viktigaste har
dock varit att stärka eleverna och på ett lekfullt sätt ge ungdomarna en ökad framtidstro.
Vid läsårsstart genomförs en s k värvarturné där samtliga skolor och klasser får besök av kulturskolans
lärarkollegium som presenterar vilket utbud som finns. På detta sätt får samtliga elever i Vingåkers
kommun en kulturupplevelse som många annars inte kommer i kontakt med. Kulturskolans
integrationspedagog har utgjort en brygga mellan olika kulturer, kunnat klargöra förväntningar och
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förutsättningar för att deltaga i kulturskolans verksamhet, vilket medfört att fler "nya svenskar" har
aktiverat sig i kulturskolan.
Kulturskolan har under året kunnat hålla den enskilda undervisningen igång, trots pandemin. Detta har
varit möjligt genom att undervisningen skett på plats med vidtagna åtgärder för att minska
smittspridningen eller på digital väg.
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 är ej uppnått.
Resultatet på årets HME-enkät visar samma resultat som 2020, men ett något sämre resultat än 2019.
Under hösten har kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete påbörjats med chefer inom ramen
för Samverkan för bästa skola. Cheferna har blivit mer medvetna om hur viktigt det är att personalen
är delaktig i framtagande av mål, rutiner och arbetssätt, välinformerad om vad som händer i
verksamheten, aktiv i uppföljningar och utvärderingar och att de får återkoppling på sitt arbete för att
de ska känna och ta ett större ansvar - både i sitt eget arbete men också för verksamheten som helhet.
Enkäten visar att personalens upplevelse varierar ganska mycket mellan våra enheter, vilket indikerar
att man kommit olika långt i arbetet med ovanstående processer. Det har framkommit via klagomål
och e-tjänster att det finns en inställning att "någon annan" ska ta tag i problem som finns i
verksamheten istället för att se sin egen del i lösningen.
Huvudmannen behöver följa upp detta kommande läsår och sätta in stödjande insatser där så behövs.
HME-enkäten visar ett värde mellan 0 och 100. Vi anser att ett värde under 80 ger "målet ej uppnått,
ett värde mellan 81-96 ger "delvis uppnått" och ett värde över 96 ger "målet uppnått"
Indikatorer
Närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt
arbete

Utfall Delår
2021
78

Utfall Delår
2020
78

4.1.2.1.12 Nämndmål: Personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas
på ett bra sätt

Analys
Målet är ej uppnått.
Denna fråga är den som har lägst värde inom alla våra verksamheter - och i hela kommunen. En
marginell minskning från 2020 till 2021. Även här är det ganska stora skillnader mellan våra enheter.
Förvaltningsledning och verksamhetsledning är inne i ett arbete med att förbättra och i vissa fall
förenkla uppföljnings- och analysarbetet. Uppföljning sker från och med 2021 jämnare fördelat över
året för att minska de toppar som tidigare legat vid terminsslut. Genom att arbeta i Stratsys kommer
uppföljning och analys att få en bättre struktur som säkerställer att vi följer upp rätt saker. Cheferna
har ett ansvar att involvera sin personal i uppföljnings- och analysarbetet och inför nästa läsår har
tillfällen för detta lagts in i kalendariet för att inte glömmas bort.
Vi har identifierat ett utvecklingsområde som genomsyrar hela verksamheten och det är återkoppling
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till alla i olika former. För att ge personalen en mening med att lämna in kvalitativa uppföljningar och
analyser av olika slag behöver de även få en återkoppling på vad dessa ledde till och varför rektor gör
sina prioriteringar. Bristen på återkoppling kan vara en förklaring till att medarbetarna inte tycker att
målen följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
Indikatorer

Utfall Delår
2021
71

Personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt.

Utfall Delår
2020
74

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 högre resultat jämfört med 2020.
Genom samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - och utbildningar av den Centrala
elevhälsan har samtlig personal gjort en resa där vi tillsammans brottats med att utveckla
undervisning, styrning och ledarskap. Alla har varit involverade på något sätt. Lärarna har arbetat med
kompetensutveckling inom olika områden och cheferna har fått utbildning och handledning i ledarskap
och styrning. Detta bör vara en anledning till att personalen upplever att de lär nytt och utvecklas.
Indikatorer
Personalen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt
dagliga arbete

Utfall Delår
2021
82

Utfall Delår
2020
81

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 är uppnått.
Från och med augusti 2020 skrivs tjänsteutlåtanden i den nya mallen där det framgår hur besluten
bidrar till genomförande av ett eller flera av de övergripande målen samt ett eller flera av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030.
Delar av ledningen har gått utbildning i Agenda 2030 under året och detta har lett till att vi fortsatt ska
jobba med att bredda styrningen mot flera av de olika hållbarhetsmålen än vi gjort hittills. Syftet är att
synliggöra skolans påverkan på nästan alla olika områden i agenda.
Mellan perioden augusti 2020 till maj 2021 har förvaltningen skrivit 75 st tjänsteutlåtanden. Nedan
redovisas i vilken utsträckning dessa har knutits till ett eller flera av de övergripande målen samt till
Agenda 2030.
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De övergripande målen

Antal

Ekonomi i balans

14

Skola

53

Landsbygdsutveckling

11

Hållbar tillväxt (alla beslut kopplade till Agenda 2030)

68

Agenda 2030

Antal

1. Ingen fattigdom

2

2. Ingen hunger

0

3. God hälsa och välbefinnande

23

4. God utbildning för alla

49

5. Jämställdhet

1

6. Rent vatten och sanitet för alla

0

7. Hållbar energi för alla

2

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

5

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

1

10. Minskad ojämlikhet

7

11. Hållbara städer och samhällen

1

12. Hållbar konsumtion och produktion

3

13. Bekämpa klimatförändringarna

0

14. Hav och marina resurser

0

15. Ekosystem och biologisk mångfald

0

16. Fredliga och inkluderande samhällen

2

17. Genomförande och globalt partnerskap

0

4.1.3.1.1 Nämndmål: Kvalitetsredovisningen ger underlag för utveckling

Analys
Målet är delvis uppnått.
Under året har vi arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Genom
insatser i samband med Samverkan för bästa skola har struktur och analyser förbättrats. Vi har blivit
bättre på att skilja på huvudmannens uppdrag och verksamheternas. Detta är ett arbete som tar tid - att
analysera på ett kvalitativt sätt är svårt - och kräver övning och samarbete, men är av yttersta vikt för
att vi ska kunna utvärdera om det vi gör har effekt eller inte.
Vi har under året använt Stratsys för att få till en bättre, gemensam struktur men vi har inte lyckats
fullt ut. När vi i höstat drog igång Stratsys hade vi inte de kunskaper vi har idag kring hur bra mål
formuleras och följs upp, även om införandet av systemet gått över förväntan. Samtliga chefer
upplever det som ett stöd och när vi går in i nästa läsår med nyvunna kunskaper tror vi att resultatet
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blir än bättre.
Stratsys är ett verktyg som hjälper oss att på ett fyrkantigt sätt sätta mål, aktiviteter för att nå dessa
samt ange indikatorer som mäter huruvida målen uppnås. Genom att arbeta i verktyget kontinuerligt
under hela året, med uppföljningar och utvärderingar, kommer vi till nästa år att ha ett bra och tydligt
underlag för våra kvalitetsredovisningar där vi tydligare än förut ser vad som gett effekt och vad vi
behöver prioritera till kommande läsår.
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 är uppnått.
Medel från Skolverket för likvärdig undervisning har använts för att landsbygdsskolorna ska få
tillgång till samma utbud som skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar. Ett
exempel är att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via digitala
verktyg.
Den digitala utvecklingen som tvingats fram under pandemin har gjort att landsbygdsförskolor och
skolor enklare kan delta i utvecklingsmöten och samarbeten utan extra tid för resor. Det har också
gjort det möjligt för rektorerna att vara närvarande digitalt i större utsträckning.
4.1.4.1.1 Nämndmål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten
är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet är 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.
Förvaltningen strävar efter likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma utbud som
skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar, t ex att
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göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via digitala verktyg.

5 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•
•

Ny förvaltningschef tillträdde 15 december 2020
Skolans ledningsgrupp har minskat med 1 biträdande rektorer i januari 2021
Satsningen på att ge medarbetare möjlighet att utbilda sig samtidigt som de arbetar börjar
påverka andelen behöriga förskollärare och lärare positivt.
Rekrytering inför hösten pågår. Vi ser en ökning av andelen behöriga sökanden till våra
tjänster.

6 Förväntad utveckling
Under våren avslutades samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - efter tre år.
Förbättringsarbete har genomförts inom betyg och bedömning, individanpassad undervisning och
systematiskt kvalitetsarbete. Det är en gedigen kompetensutveckling som chefer och personal fått och
en förväntan finns på att kvaliteten höjs i våra verksamheter. Genom att analyser av verksamheterna
blir bättre är det lättare att fördela resurser där de bäst behövs.
Vi har under detta läsår identifierat att implementering och återkoppling behöver förbättras för att
personal, elever och vårdnadshavare ska känna en större delaktighet i det vi gör. Att förbättra dessa
processer kommer vara i fokus nästa läsår.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

BoU §

xx (xx)

BU 2021/162

Verksamhetsplan 2021/2022
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
I nämndplanen för 2021 finns två övergripande mål
•

Undervisning och lärande – Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter erbjuds en undervisning som leder till att de utvecklas så långt som
möjligt utifrån sina förutsättningar

•

Trygghet – Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter känner sig trygga och upplever att de har de bästa
förutsättningarna för lärande och utveckling.

Genom de analyser som gjorts under året – och som beskrivs i kvalitetsredovisningen
för läsår 20/21 – framträder tre utvecklingsområden där huvudmannen behöver skapa
förutsättningar och stödja verksamheterna:
•
•
•

Tillgängliga lärmiljöer
Ökad trygghet
Förbättrad implementering, uppföljning och återkoppling till personal, elever och
vårdnadshavare. T.ex. enkätresultat, planer, policys

Verksamhetsplanen för läsår 21/22 visar att fokus ligger på dessa tre
utvecklingsområden. Målen från nämndplanen har konkretiserats i verksamhetsplanen
och mynnat ut i fem verksamhetsmål. Dessutom finns ett verksamhetsmål som
fokuserar på personalens inflytande och delaktighet i våra verksamheter
Till de sex verksamhetsmålen finns vidare ett antal aktiviteter som konkret beskriver
hur och med vad vi ska arbeta för att nå målen samt vilka effekter vi förväntar oss och
hur och när vi ska mäta dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-10
Bilaga, Verksamhetsplan 21/22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-10
Handläggare

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

BU 2021/162

Verksamhetsplan 2021/2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
I Nämndplanen för 2021 finns två övergripande mål
•

Undervisning och lärande – Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter erbjuds en undervisning som leder till att de utvecklas så långt
som möjligt utifrån sina förutsättningar

•

Trygghet – Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter känner sig trygga och upplever att de har de bästa
förutsättningarna för lärande och utveckling.

Genom de analyser som gjorts under året – och som beskrivs i Kvalitetsredovisningen
för läsår 20/21 – framträder tre utvecklingsområden där huvudmannen behöver skapa
förutsättningar och stödja verksamheterna:
• tillgängliga lärmiljöer
• ökad trygghet
• förbättrad implementering, uppföljning och återkoppling till personal, elever
och vårdnadshavare. T ex enkätresultat, planer, policys
Verksamhetsplanen för läsår 21/22 visar att fokus ligger på dessa tre
utvecklingsområden. Målen från nämndplanen har konkretiserats i verksamhetsplanen
och mynnat ut i fem stycken verksamhetsmål. Dessutom finns ett verksamhetsmål som
fokuserar på personalens inflytande och delaktighet i våra verksamheter
Till de sex verksamhetsmålen finns vidare ett antal aktiviteter som konkret beskriver
hur och med vad vi ska arbeta för att nå målen samt vilka effekter vi förväntar oss och
hur och när vi ska mäta dessa.
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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 Skollagen (2010:800) 4 kap 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner
verksamhetsplanen för 21/22.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Verksamhetsplan 21/22
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
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.

"[Klicka och skriv]"

Genom ett bra systematiskt kvalitetsarbete
får vi syn på områden vi behöver utveckla.
Verksamhetsplanen hjälper oss att hålla
fokus på de områden vi identifierat samt
mäta och utvärdera om det vi gör har avsedd
effekt.

En undervisning av god kvalitet borgar för
hög livskvalitet för barn och unga i
Vingåkers 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]"

Genom ett bra systematiskt kvalitetsarbete får vi syn
på områden vi behöver utveckla.
Verksamhetsplanen hjälper oss att hålla fokus på de
områden vi identifierat samt mäta och utvärdera om
det vi gör har avsedd effekt.
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Genom ett bra systematiskt kvalitetsarbete får vi syn
på områden vi behöver utveckla.
Verksamhetsplanen hjälper oss att hålla fokus på de
områden vi identifierat samt mäta och utvärdera om
det vi gör har avsedd effekt.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genom ett bra systematiskt kvalitetsarbete får vi syn
på områden vi behöver utveckla.
Verksamhetsplanen hjälper oss att hålla fokus på de
områden vi identifierat samt mäta och utvärdera om
det vi gör har avsedd effekt.

"[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 unga i Vingåkers kommun

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

Genom enkätsvar och samtal.

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?

Bättre undervisning och en trygg miljö.

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

Bättre undervisning och en trygg miljö.

184

vingaker.se

1 (3)

Förvaltningsledningens verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter läsår 21/22
Nämndmål

Verksamhetsmål
(Vilket tillstånd
vill vi uppnå?)

Aktivitet
(Vad ska vi göra för att nå
tillståndet?)

Förväntade effekter
(Vad ska det vi gör leda till?)

Indikator
(Vad mäter vi?)

Uppföljning
(När och hur följer vi
upp hur det går?)

Undervisning
och lärande

Alla barn och elever
erbjuds tillgängliga
lärmiljöer.

Kompetensutveckling
SKUA-utbildning: utvalda
pedagoger går utbildningen och för
sedan vidare kunskapen till övriga
medarbetare i sin enhet.

 Ökad kunskap hos personalen förväntas
leda till ökad språklig kompetens hos
eleverna. Det i sin tur förväntas leda till
höjda kunskapsresultat.
 Ökad likvärdighet inom och mellan
enheter.

Terminsanalys, jan -22

Kompetensutveckling
Sävstaskolan, Högsjö skola och
förskolan deltar i Samverkan för
bästa skola,

 Ökad kunskap hos personalen förväntas
leda till höjda kunskapsresultat.
 Ökad likvärdighet inom och mellan
enheter.
 Väl fungerande systematiskt
kvalitetsarbete på deltagande enheter.

Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
 Gymnasiebehörighet
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
elever i skola, VH och
personalgruppen, ur
nämndplanen
Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
förskola, skola och
personalgruppen, ur
nämndplanen
 Screeningresultat för elever
som börjar förskoleklass.
 Andel VH som svarar ”På
förskolan lär sig mitt barn nya
saker […]”
 Screeningresultat för elever
som börjar förskoleklass.

Kompetensutveckling
Pedagoger i förskolan går en
högskoleutbildning: språkpiloter.

Alla barn och elever
erbjuds
undervisning
utifrån sina behov.

Enkätresultat vt-22
Terminsanalys, jan -22
Kvalitetsredovisning,
juni -22

Förskolans
kvalitetsredovisning
Terminsanalys, jan -22

Central organisering
Förskolan driver projektet Aktivt
språk som syftar till utökat fokus på
språkundervisning för de barn som
har behov av det.
Kompetensutveckling
Centrala elevhälsan ger intern
utbildning till vissa skolor:
Specialpedagogik för lärande.

 Ökat fokus på barns språkutveckling
förväntas leda till ökad språklig
kompetens hos barnen i förskolan
 Ökad kunskap hos personalen förväntas
leda till höjda kunskapsresultat.
 Ökad likvärdighet inom och mellan
enheter.

Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
förskola, skola och
personalgruppen

Terminsanalys, jan -22

Central organisering
Kulturskolan har uppsökande
verksamhet som gör att barn kan
delta i undervisningen utifrån sina
förutsättningar.
Lokaler och utrustning
Distansundervisning görs
tillgänglig för de elever som
behöver det för att kunna delta i
undervisningen.

 Att kulturskolan kan nå barn och elever
oberoende av kulturell, etnisk eller
socioekonomisk bakgrund.

 Antal deltagande elever i
kulturskolan, från de specifika
målgrupperna

Kvalitetsredovisning,
juni -22

 Ökad närvaro i undervisningen för
elever med problematisk frånvaro
 Höjda kunskapsresultat för elever med
problematisk frånvaro
 Ökad arbetsro

 Antal elever med problematisk
skolfrånvaro
Kunskapsresultat:
 Betyg (färre F, - och 3)
 Nationella prov

Terminsanalys, jan -22

Lokaler och utrustning
Säkerställa att de nationella proven
kan genomföras digitalt.

 Nationella prov vt-22 genomförs
digitalt

Lokaler och utrustning
Implementera det pedagogiska
verktyget Haldor.

Förbättrade möjligheter att
 planera och genomföra undervisning
 genomföra uppföljning för personal och
elever
 hantera elevfrånvaro
 kommunicera med VH
 Kunskap om enheternas behov, vilket
ger möjlighet att beräkna vilka resurser
enheterna behöver för att nämndens
verksamheter ska motsvara lagkraven
om modersmålsundervisning och
studiehandledning.
 Höjda kunskapsresultat för elever med
modersmålsundervisning
 Höjda kunskapsresultat för elever med
studiehandledning
 Ökad trygghet för barn och elever till
följd av förbättrad kommunikation och
minskade konflikter.
 Ökad likvärdighet i undervisningen,
inom och mellan enheter
 Ökad likvärdighet gällande
resursfördelning, både ekonomisk och
personell

Central organisering
Inventera enheternas behov av
modersmålsundervisning och
studiehandledning.

Resursfördelning
Eventuellt omfördela resurser
utifrån framkomna behov av
modersmålsundervisning och
studiehandledning.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

 Ökad kunskap om barns
språkutveckling hos personalen
förväntas leda till ökad språklig
kompetens hos barnen i förskolan.

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Löpande uppföljning av om
verktyget fungerar för:
 elever
 personal
 vårdnadshavare

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
 Gymnasiebehörighet
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer ur
nämndplanen som berör både
kunskap och trygghet.

Terminsanalys, jan -22
Mitterminsavstämning,
mars -22
Kvalitetsredovisning,
juni -22

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Central organisering
Implementering av centrala rutiner
för mottagande och undervisning av
nyanlända elever.

 Höjda kunskapsresultat för nyanlända
elever
 Ökad studiero
 Ökad trygghet
 Förbättrade förutsättningar för
personalen
 Ökad likvärdighet inom och mellan
enheter.
 Förbättrad kommunikation med VH

Central organisering
Inventera enheternas behov av lokal
elevhälsopersonal (kurator,
specialpedagog, skolsköterska)

 Kunskap om enheternas behov, vilket
ger möjlighet att beräkna vilka resurser
enheterna behöver för att nämndens
verksamheter ska motsvara lagkraven
om elevhälsa.
 Ökad likvärdighet i undervisningen,
inom och mellan enheter
 Ökad likvärdighet gällande
resursfördelning, både ekonomisk och
personell
 Förbättrade möjligheter för elever att få
stöd av lokala elevhälsan, vilket
förväntas leda till förbättrad hälsa hos
eleverna.
 Förbättrad arbetsmiljö för
elevhälsopersonalen då deras insatser
förväntas motsvara behovet av stöd i
större utsträckning än innan.
 Förbättrad arbetsmiljö för pedagogisk
personal som förväntas kunna få stöd av
specialpedagog som motsvarar behovet
av det i större utsträckning än innan.
 Kunskap om enheternas behov, vilket
ger möjlighet att beräkna vilka resurser
enheterna behöver för att nämndens
verksamheter ska motsvara lagkraven
om särskilt stöd.
 Höjda kunskapsresultat för elever med
behov av särskilt stöd.
 Ökad likvärdighet i undervisningen,
inom och mellan enheter
 Ökad likvärdighet gällande
resursfördelning, både ekonomisk och
personell

Resursfördelning
Eventuellt omfördela resurser
utifrån framkomna behov av lokal
elevhälsopersonal.

Central organisering
Inventera enheternas arbete med
särskilt stöd (åtgärdsprogram,
särskilda undervisningsgrupper,
tilläggsbelopp)
Resursfördelning
Eventuellt omfördela resurser
utifrån resultatet av inventeringen
av enheternas arbete med särskilt
stöd.

Trygghet

Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
 Gymnasiebehörighet
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer ur
nämndplanen som berör både
kunskap och trygghet.
 HME-enkäten

Terminsanalys, jan -22
Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer ur
nämndplanen som berör både
kunskap och trygghet.
 HME-enkäten
 Liv & hälsa Ung - enkät

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
 Gymnasiebehörighet
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
elever i skola, VH och
personalgruppen, ur
nämndplanen
Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
 Gymnasiebehörighet
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
trygghet, ur nämndplanen
Anmälningar i e-tjänster
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
trygghet, ur nämndplanen
Anmälningar i e-tjänster

Terminsanalys, jan -22
Kvalitetsredovisning,
juni -22

Alla barn och elever
erbjuds en
arbetsmiljö som
främjar studiero.

Central organisering
Säkerställa att varje enhets
framtagna ordningsregler
implementeras i verksamheten.

 Ökad trygghet
 Ökad studiero, vilket förväntas leda till
ökade kunskapsresultat
 Förbättrade förutsättningar för
personalen

Alla barn och elever
erbjuds en
arbetsmiljö som
främjar trygghet
och förebygger
otrygghet.

Central organisering
Säkerställa att varje enhets
framtagna plan för att främja
likabehandling implementeras i
verksamheten.

 Ökad trygghet
 Ökad studiero, vilket förväntas leda till
höjda kunskapsresultat
 Förbättrade förutsättningar för
personalen

Central organisering
Säkerställa att varje enhets
framtagna plan för att förebygga
kränkande behandling, trakasserier
och diskriminering implementeras i
verksamheten.
Central organisering
Säkerställa att varje enhets
framtagna plan för att åtgärda
inträffade händelser av kränkande
behandling, trakasserier och
diskriminering implementeras i
verksamheten.
Central organisering
Genomföra projektet Aktiv rast, för
att främja god hälsa hos barn och
elever.

 Ökad trygghet
 Ökad studiero, vilket förväntas leda till
höjda kunskapsresultat
 Förbättrade förutsättningar för
personalen

Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
trygghet, ur nämndplanen
 HME-enkät
Anmälningar i e-tjänster

Terminsanalys, jan -22

 Ökad trygghet
 Ökad studiero, vilket förväntas leda till
höjda kunskapsresultat
 Förbättrade förutsättningar för
personalen

Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer för
trygghet, ur nämndplanen
 HME-enkät
Anmälningar i e-tjänster

Terminsanalys, jan -22






Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer ur
nämndplanen som berör både
kunskap och trygghet.
 HME-enkäten

Projektdokumentation

Alla barn och elever
erbjuds en
arbetsmiljö som
främjar god hälsa

Förbättrad hälsa hos eleverna
Höjda kunskaps resultat
Ökad trygghet
Förbättrade förutsättningar för
personalen

Terminsanalys, jan -22
Kvalitetsredovisning,
juni -22

Terminsanalys, jan -22
Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Kvalitetsredovisning,
juni -22
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och förebygger
ohälsa.

Nöjd personal

All personal erbjuds
inflytande över sin
arbetssituation och
över verksamhetens
utveckling, genom
delaktighet.

Central organisering
Säkerställa att det gemensamt
framtagna förhållningssättet om
sockermedveten skola, för att
förebygga ohälsa hos barn och
elever, implementeras i
verksamheterna.

 Förbättrad hälsa hos eleverna
 Höjda kunskaps resultat
 Förbättrade förutsättningar för
personalen

SKA
Genomföra systematiskt
kvalitetsarbete med särskilt fokus
på uppföljning och återkoppling.

Ett tydligare bottom-up-perspektiv i
styrningen genom att beslut i större
utsträckning utgår från verksamheternas
behov. Det förväntas leda till nöjdare
personal och att personal tar större ansvar
för helheten.

 Liv & hälsa Ung – enkät
Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
Enkätresultat:
 Relevanta indikatorer ur
nämndplanen.
 HME-enkäten
 Liv & hälsa Ung – enkät
Kunskapsresultat:
 Betyg
 Omdömen
 Nationella prov
Enkätresultat:
 Nämndplanens indikatorer för
pedagoger
 HME-enkät

Kvalitetsredovisning,
juni -22

Medarbetarsamtal
Kvalitetsredovisning,
juni -22
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

BoU §

xx (xx)

BU 2019/119

Uppföljning av konsekvenserna av beslutet att slå ihop
Lönnens fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns
fritidshem
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev att sammanslagningen av Lönnens fritidshem i
Baggetorp med Marmorbyns fritidshem förväntades leda till konsekvenser som skulle
åtgärda de brister som utredningarna visade på.
En uppföljning av den genomförda sammanslagningen visar att sammanslagningen
har lett till förväntade konsekvenser. Bristerna har åtgärdats genom att:
• Fritidsverksamheten som erbjuds barn i Vingåkers kommun numera är förenlig
med kommunallagens likställighetsprincip, genom att barn som är folkbokförda på
en adress i Baggetorp och som går i Marmorbyns skola numera erbjuds plats i ett
fritidshem, till skillnad från tidigare.
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att gå
i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 § skollagen)
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till det
stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
•

skollagen).

Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att
åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-27
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-27
Handläggare

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

BU 2019/119

Uppföljning av konsekvenserna av beslutet att slå ihop
Lönnens fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns
fritidshem
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens och Kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev att sammanslagningen av Lönnens fritidshem i
Baggetorp med Marmorbyns fritidshem förväntades leda till konsekvenser som skulle
åtgärda de brister som utredningarna visade på.
En uppföljning av den genomförda sammanslagningen visar att sammanslagningen
har lett till förväntade konsekvenser. Bristerna har åtgärdats genom att:
• Fritidsverksamheten som erbjuds barn i Vingåkers kommun numera är förenlig
med kommunallagens likställighetsprincip, genom att barn som är folkbokförda på
en adress i Baggetorp och som går i Marmorbyns skola numera erbjuds plats i ett
fritidshem, till skillnad från tidigare.
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att gå
i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 § skollagen)
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till det
stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
•

skollagen).

Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att
åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen).
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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
Vid sitt sammanträde 2020-06-15 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra åt barnoch utbildningsnämnden att följa upp konsekvenserna av beslutet att slå ihop Lönnens
fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns fritidshem och att återrapportera detta till
kommunfullmäktige om ett år.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att den genomförda uppföljningen visar att hopslagningen av
Lönnens fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns fritidshem har lett till avsedda
konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Agneta Arvidsson
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.

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi
visar uppföljningen av hopslagningen av
fritidshem att utbildningen nu är mer
likvärdig.

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.
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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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Uppföljningen visar att den samlade
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skolas
lokaler i större utsträckning innebär att en god
utbildning erbjuds alla barn i kommunen, än den
tidigare situationen gjorde.
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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 Marmorbyns fritidshem, 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?

Barn och elever har uttryckt sin mening genom den elevenkät som
genomfördes under våren 2021.

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?

Ökad likvärdighet var ett av syftena med sammanslagningen, och
uppföljningen visar att detta också blev en konsekvens.

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

En prövning av barnets bästa inför hopslagningen visade att den ansågs utgöra
barnets bästa på både individ- och gruppnivå.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

BU 2021/12

Svar på revisionsrapport "Granskning av nämndernas
beslut om internkontrollplaner och uppföljning"
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
När det gäller intern kontroll har ett omtag skett i och med att kommunstyrelsen i
november 2019 beslutade om Riktlinjer för intern kontroll som gäller från och med
2020. För att ge medarbetarna inom förvaltningen en bra utgångspunkt kring intern
kontroll genomfördes tillsammans med kommunstyrelsen en utbildningsinsats med en
extern föreläsare under en heldag i början av år 2020.
Då kommunstyrelsen i samband med detta genomförde ett större utvecklingsarbete
gällande internkontrollplan för 2020, beslutades den ej enligt tidsplan. Detta gjorde att
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan antogs före kommunstyrelsen,
varvid den inte kunde baseras på kommunstyrelsens plan. Vidare togs inte
internkontrollen för år 2021 som ett separat ärende utan ingick i Nämndplanen för
2021.
Internkontrollplanen 2021 togs senare som ett separat ärende i mars.
Uppföljning av internkontrollplan har skett i samband med Tertial 1 och kommer att
följas upp igen i samband med Tertial 2 – som ett separat ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-17
Bilaga, Svar på revisionsrapport ”Granskning av nämndens beslut om
internkontrollplan och uppföljning”.
Bilaga, Protokollsutdrag och kallelse
Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-17
Handläggare

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

BU 2021/12

Svar på revisionsrapport ”Granskning av nämndernas
beslut om internkontrollplan och uppföljning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
När det gäller intern kontroll har ett omtag skett i och med att kommunstyrelsen i
november 2019 beslutade om Riktlinjer för intern kontroll som gäller från och med
2020. För att ge medarbetarna inom förvaltningen en bra utgångspunkt kring intern
kontroll genomfördes tillsammans med kommunstyrelsen en utbildningsinsats med en
extern föreläsare under en heldag i början av år 2020.
Då kommunstyrelsen i samband med detta genomförde ett större utvecklingsarbete
gällande internkontrollplan för 2020, beslutades den ej enligt tidsplan. Detta gjorde att
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan antogs före kommunstyrelsen,
varvid den inte kunde baseras på kommunstyrelsens plan. Vidare togs inte
internkontrollen för år 2021 som ett separat ärende utan ingick i Nämndplanen för
2021.
Internkontrollplanen 2021 togs senare som ett separat ärende i mars.
Uppföljning av internkontrollplan har skett i samband med Tertial 1 och kommer att
följas upp igen i samband med Tertial 2 – som ett separat ärende.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats av förvaltningschef och förvaltningens ledningsgrupp.
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
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen
som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och väsentlighetsanalys funnit
skäl att granska nämndernas beslut om internkontrollplaner och uppföljning. PwC har
genomfört granskningen.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontrollplanen
senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga nämnder inte har kunnat utgå från
den som det omnämns i direktiven. Vidare noteras att någon uppföljning per delåret
inte har skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser
i protokollen.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och valnämnden.
Revisorerna önskar svar från varje nämnd senast 21-08-30

Förvaltningens ståndpunkt
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningens
förbättringsarbete att denna typ av granskning genomförts. Resultatet av densamma
indikerar, precis som förvaltningen tidigare uppmärksammat, att det finns
förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med.
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan antogs i samband med
Nämndplanen för 2021 på nämndens sammanträde i december. Den ingick här i en
sammanfattad form. I och med revisorernas granskning togs internkontrollplanen
separat vid nämndens sammanträde i mars 2021. Då fanns även de av
kommunstyrelsen beslutade kontrollpunkter med. Internkontrollplan och protokoll
bifogas.
Inför 2022 ligger internkontrollen som ett eget ärende i decembernämnden 2021.
Uppföljning av internkontrollplanen gjordes till nämnden i samband med
Tertialrapport 1 i maj 2021. Protokoll bifogas. Fortsättningsvis kommer
internkontrollen redovisas som ett separat ärende.
Uppföljning av internkontrollplanen kommer vidare ske i samband med delåret per
augusti 2021. Se kallelse till nämndens sammanträde i september 2021.
Förvaltningen har korrigerat sitt årshjul för att säkerställa att riktlinjerna för inter
kontroll följs.
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget och
överlämnar det till revisorerna.
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Ekonomiska konsekvenser
Intern kontroll syftar till att minimera risken för oavsiktliga och avsiktliga fel. Att ha
ordning och reda i processerna bidrar till god ekonomisk hushållning av kommunens
resurser, både personella och ekonomiska.
Bilagor
•
•
•
•
•
•
•

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Svar på revisionsrapport ”Granskning av nämndens beslut om
internkontrollplan och uppföljning
Protokollsutdrag från nämndens sammanträde i mars
Protokollsutdrag från nämndens sammanträde i maj där uppföljning av
internkontrollen ingick i Tertialrapport 1
Kallelse till nämndens sammanträde i september där uppföljning av
internkontroll ingår som ett eget ärende.

Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer
Agneta Arvidsson
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.

Ekonomiska skador motverkar en ekonomi i
balans. En fungerande och välriktad
internkontroll förhindrar ekonomiska skador.

"[Klicka och skriv]"

"[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]"

Bidrar till att våra verksamheter håller fokus på god
utbildning och trygghet.
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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]"

Bidrar till bättre rutiner för internkontroll som i sin
tur bidrar till säkerställda ekonomiprocesser.
Minimerar risken för fel och oavsiktliga/avsiktliga
fel vid hantering av skattebetalarnas pengar.
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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 ungdomar i Vingåkers kommun

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?

God utbildning och trygghet i våra verksamheter.
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Datum

2021-08-17
Handläggare

Eva Karlsson
Diarienummer

BU 2021/12

Svar på revisionsrapport ”Granskning av nämndernas
beslut om internkontrollplan och uppföljning – Barn- och
utbildningsnämnden
Bakgrund
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska
ledningen som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och
väsentlighetsanalys funnit skäl att granska nämndernas beslut om
internkontrollplaner och uppföljning. PwC har genomfört granskningen.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om
internkontrollplanen senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga nämnder
inte har kunnat utgå från den som det omnämns i direktiven. Vidare noteras att
någon uppföljning per delåret inte har skett och att det saknas noteringar om
uppföljningar och eventuella avvikelser i protokollen.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och valnämnden.
Revisorerna önskar svar från varje nämnd senast 21-08-30
Barn- och utbildningsnämndens svar
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningens
förbättringsarbete att denna typ av granskning genomförts. Resultatet av
densamma indikerar, precis som förvaltningen tidigare uppmärksammat, att det
finns förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med.
När det gäller intern kontroll har ett omtag skett i och med att kommunstyrelsen i
november 2019 beslutade om Riktlinjer för intern kontroll som gäller från och
med 2020. För att ge medarbetarna inom förvaltningen en bra utgångspunkt kring
intern kontroll genomfördes tillsammans med kommunstyrelsen en
utbildningsinsats med en extern föreläsare under en heldag i början av år 2020.
Då kommunstyrelsen i samband med detta genomförde ett större
utvecklingsarbete gällande internkontrollplan för 2020, beslutades den ej enligt
tidsplan. Detta gjorde att Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan
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antogs före kommunstyrelsen, varvid den inte kunde baseras på
kommunstyrelsens plan.
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan antogs i samband med
Nämndplanen för 2021 på nämndens sammanträde i december. Den ingick här i
en sammanfattad form. I och med revisorernas granskning togs
internkontrollplanen separat vid nämndens sammanträde i mars 2021. Då fanns
även de av kommunstyrelsen beslutade kontrollpunkter med. Internkontrollplan
och protokoll bifogas.
Inför 2022 ligger internkontrollen som ett eget ärende i decembernämnden 2021.
Uppföljning av internkontrollplanen gjordes till nämnden i samband med
Tertialrapport 1 i maj 2021. Protokoll bifogas. Fortsättningsvis kommer
internkontrollen redovisas som ett separat ärende.
Uppföljning av internkontrollplanen kommer vidare ske i samband med delåret
per augusti 2021. Se kallelse till nämndens sammanträde i september 2021.
Förvaltningen har korrigerat sitt årshjul för att säkerställa att riktlinjerna för inter
kontroll följs.
Vingåkers kommun 2021-08-17
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

BoU §

xx (xx)

BU 2021/20

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten
och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2021-09-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningarna och lägger dem till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
BU 2021/31 – Beslut om byggnation av skola och fritidshem i Marmorbyn
Kf § 53/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om byggnation av skola
och fritidshem i Marmorbyn.
Punkt 1: Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i
uppdrag att bygga en ny skola i Marmorbyn inom följande ramar:
− Den nya skolbyggnaden ska tillsammans med befintliga byggnader inrymma
lokaler för skola och fritidshem för sju årskurser.
− Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 25,9 mkr.
− Skolan ska vara färdigställd under 2022.
Punkt 2: Kommunfullmäktige beslutar att konsekvenser för drift- och
investeringsbudget ska prioriteras i beslut om kommunplan med budget för år 2022
och flerårsplan 2023-2024.
BU 2021/38 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 618 650 kronor i statsbidrag för personalförstärkning
inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2021
BU 2021/57 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 1 602 000 kronor i statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan för höstterminen 2021
BU 2021/58 - Beslut om anmälan om personuppgiftsincident
Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att avsluta ärendet utan vidare tillsyn.
BU 2021/121 – Region Sörmlands tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik 2022
RS § 123/21 - Region Sörmland har 2021-06-01 beslutat om tillköpsbeställning
allmän kollektivtrafik 2022. Regional Sörmland beslutar att tillköpsbeställning T22
godkänns.
BU 2021/121 – Beslut om trafikförändringar i december 2021 (Tidplan T22)
Ks § 100/2021 – Kommunstyrelsen har 2021-06-07 beslutat om trafikförändringar i
december 2021 (Tidplan T22). Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
tillköpsbeställning avseende busstrafik för tidtabellperioden T22.
BU 2021/133 – Beslut om omfördelning av investeringsmedel
Ks § 99/2021 – Kommunstyrelsen har 2021-06-07 beslutat om omfördelning av
investeringsmedel. Kommunstyrelsen beslutar avsätta investeringsmedel om 400 tkr
för inköp av laptop till förtroendevalda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §
BU 2021/134 – Beslut om Riktlinjer för Grafisk guide för Vingåkers kommun,
Säfstaholms slott och Vingåkersbygden
Ks § 104/2021 – Kommunstyrelsen har 2021-06-07 beslutat om Riktlinjer för Grafisk
guide för Vingåkers kommun, Säfstaholms slott och Vingåkersbygden.
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för Grafisk guide för varumärket för
Vingåkers kommun med bilagor.
BU 2021/140 – Beslut om svar på revisionsrapport om granskning av
nämndernas beslut om internkontroll
Ks § 102/2021 – Kommunstyrelsen har 2021-06-07 beslutat om svar på
revisionsrapport om granskning av nämndernas beslut om internkontroll.
Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna
BU 2021/141 – Beslut om kommunikationspolicy
Kf § 47/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om
kommunikationspolicy. Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunikationspolicy.
BU 2021/142 – Beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente gällande
delegering till kommunstyrelsen av befogenheten att besluta om förbud mot att
vistas på allmän plats enligt förordningen (2021 :8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Kf § 48/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om revidering av
kommunstyrelsens reglemente gällande delegering till kommunstyrelsen av
befogenheten att besluta om förbud mot att vistas på allmän plats enligt förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19.
BU 2021/143 – Beslut om kommungemensam lokalförsörjningsstrategi 2021–
2025 och lokalförsörjningsplan 2021–2022
Kf § 55/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om kommungemensam
lokalförsörjningsstrategi 2021–2025 och lokalförsörjningsplan 2021–2022.
Punkt 8: Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt
vara hyresgäst till utegårdarna i anslutning till förskolor och skolor. Vingåkers
kommunfastigheter AB ska ansvara för drift inklusive utrustning, inom de ekonomiska
ramar som sätts i samband med hyresavtalen.
BU 2021/144 – Beslut om revidering av policy för IT
Kf § 58/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om revidering av policy
för IT. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade IT-policyn.
BU 2021/145 – Beslut om Policy för kravhantering i Vingåkers kommun
Kf § 59/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om Policy för
kravhantering i Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy
för kravhantering i Vingåker kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

xx (xx)

BoU §
BU 2021/146 – Beslut om tertialuppföljning januari-april 2021 för Vingåkers
kommun
Kf § 64/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om tertialuppföljning
januari-april 2021 för Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige beslutar att
tertialuppföljningen för perioden januari-april 2021 fastställs och läggs till
handlingarna.
BU 2021/147 – Beslut om kommunalplan med budget inför 2022 och flerårsplan
2023-2024
Kf § 65/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-06-21 beslutat om kommunalplan med
budget inför 2022 och flerårsplan 2023-2024.
Punkt 2: Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens
budgetram för gymnasieskolan med 2 654 tkr från och med år 2022.
Punkt 4: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1 040
tkr i investeringsbudget under år 2022 för inventarier mm till den nya förskolan på
Gränden. Investeringen redovisas med synnerliga skäl.
Punkt 5: Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens
budgetram år 2022 med 199 tkr motsvarande halvårseffekten för den utökade hyran
för en ny skolbyggnad i Marmorbyn samt därefter utöka budgetramen med 398 tkr för
år 2023 och 2024.
Punkt 7: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden 840
tkr i investeringsbudget under år 2022 för inventarier mm till den nya skolbyggnaden i
Marmorbyn. Investeringen redovisas med synnerliga skäl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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