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Datum 20 april 2012

Ledningskontoret Region Gotland

Delårsrapport 1, 2012, för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
GVN och dess verksamheter står inför stora utmaningar från 2012 och framåt på grund av vikande elevunderlag, minskade intäkter och krav på besparingar. GVN:s helårsprognos pekar på
ett underskott på 3,55 mkr.
En översyn av utbildningsutbudet pågår i syfte att minska antalet utbildningar, parallellt med en
översyn av den inre organisationen på gymnasieskolan. En övertalighetsprocess är inledd. Krav
på personaleffektiviseringar finns. En strategi är att styra upp arbetstiden för lärare i högre grad
samt att till viss del öka undervisningstiden.
Arbetsbelastningen för skolledningarna är fortsatt hög. En administrativ utredning har genomförts i syfte att se närmare på det administrativa stödet till rektorerna. Lärare vittnar om att allt
fler behöriga gymnasieelever saknar de grundläggande kunskaper som de förutsätts ha, vilket ställer större krav på olika stödinsatser.
Satsningen på det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter. Fyra rapporter har producerats under
2011. Tyvärr får IT-satsningarna inom skolan stå tillbaka då medel saknas.
En handlingsplan har tagits fram för evakueringen av gymnasieskolans F-hus, som ska vara utrymt senast i juni 2013 till följd av arbetsmiljöproblem och viteskrav. Lokalbehovet har utretts
och ett förslag till lösningar har skickats vidare till ledningskontoret (LK) för att beslutas av regionstyrelsen (RS). Arbetsmiljöproblematiken sätter sina spår i såväl medarbetarenkäten som elevenkäten.

2. Väsentliga kritiska händelser
Den första delårsrapporten för 2012 har tydligt fokus i ekonomiperspektivet. Skälet är att nämnden nu står inför att anpassa sin verksamhet till kraftigt minskande budgetramar orsakade av ett
vikande elevunderlag inom gymnasieskolan. Innevarande år minskar regionens finansiering av
gymnasieskola med 15.5 mkr och under perioden 2013-2015 fortsätter minskningen med ytterligare ca 30 mkr.
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Anpassningen ska ske i en tid när förutsättningarna för att minska lokalkostnaderna bedöms som
obefintliga. Utrymningen av F-huset kommer snarare att ställa ökade krav på finansiering av alternativa lokaler för att infria de åtaganden som följer av det utbildningsutbud som erbjuds.
Den 11 april fattade GVN beslut om utbildningsutbudet för läsåret 2012/2013. Beslutet innebär
ett intagningsstopp för tre utbildningar och totalt 20 utbildningsplatser. Det totala utbudet består
nu av 574 platser 1 att jämföra med 659 platser innevarande läsår. I oktober avser GVN att fatta
ett mer långsiktigt beslut om utbildningsutbudet.
De åtgärder som förvaltningen föreslagit för att komma till rätta med obalanserna i ekonomin
berör tre områden. Dessa är:
•
•
•

Översyn av utbildningsutbudet i syfte att minska antalet utbildningar.
Översyn av den inre organisationen på gymnasieskolan.
Översyn av personalplaneringen i syfte att öka produktiviteten

Effekterna av dessa åtgärder kommer inte omedelbart. GVN kommer därför att få brottas med
underskott under några år. Det är mot den bakgrunden som det är av största vikt att de beslut
som fattas är proaktiva, att besluten tar sikte på en längre tidshorisont än ett år och att beslut
genomförs konsekvent och utan tidsspillan.
IT-frågan skär genom flera perspektiv. Den berör brukare/kunder, medarbetare/ledare och ekonomiperspektivet. Problemet har aktualiserats i strategisk plan och budget 2013-2015 där följande
står att läsa:
I det IT-strategiska programmet för Region Gotland definieras ett antal övergripande mål. Ett är att
”medarbetarnas och elevernas behov av IT-stöd i verksamheten ska så långt som möjligt tillgodoses”. Strategier för att uppnå detta är bl.a. att ”öka datortätheten i skolan” samt att ”utveckla skolans
möjligheter att utnyttja IT i utbildningen i linje med den nya skollagen och läroplaner”. Varje nämnd
ansvarar för att IT-programmet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala handlingsplaner.
Inom GVF har medarbetarna tillgång till datorer, däremot är datortätheten mycket ojämn inom
gymnasieskolorna och befinner sig långt ifrån målet beträffande IT-stöd till eleverna. Det bedöms
som absolut nödvändigt att datortätheten ökar inom gymnasieskolan. Idag erbjuds inte eleverna en
likvärdig utbildning och gymnasieskolan på Gotland har hamnat i bakvatten i jämförelse med andra
kommuner.
Skälen till att situationen har uppstått är flera. Resursbrist (gymnasieskolan har redovisat negativa resultat 2010-2011, skilda prioriteringar mellan gymnasieskolorna, avsaknad av en IT-strateg och en
gemensam och accepterad IT-strategi, olika synsätt inom regionen vart utvecklingen borde gå mm.
Det finns också påtagliga och störande brister i funktionaliteten. Ett viktigt skäl är att GVF ej migrerades till den nya Meritmiljön utan ligger kvar i den gamla miljön, som kommer att avvecklas. Från
ledningshåll uppfattas den bristande funktionaliteten inom IT-området, oavsett orsak, som förvaltningens största problem och utmaning, arbetsmiljöproblemen kopplade till F-huset inräknat. Skälet
är att det påverkar utbildningens förutsättningar, dess kvalitet och det dagliga arbetet i alltför hög
1
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grad. Funktionsbristerna har också bidragit till att tilltron till integrerade lösningar har varit låg inom
förvaltningen. Kostnadsbilden för integrerade lösningar har också verkat hämmande på en fortsatt
expansion. Sammantaget har dessa skäl skapat ett moment 22 kring fortsatt kreativ IT-utveckling.
GVF:s allvarliga problem är uppmärksammade av regionen. För närvarande pågår ett arbete på ledningskontoret för att ta fram alternativa strategier för skolans IT-utveckling. Det som är nödvändigt
är att regionen och GVF enas om en strategi och därefter med gemensamma krafter genomför den.

GVF avser att inkomma till LK med en kalkyl över 1 till 1-satsningen inom gymnasieskolan inför
budgetberedningen i maj.
Brukare/kund
Ett viktigt mått på tillgängligheten till utbildning är i vilken utsträckning våra målgrupper som har
rätt till viss utbildning också får det. För gymnasieskolan ät målnivån att 90 % av behöriga elever
ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Under 2010 och 2011 har måluppfyllelsen varit 90 %.
Genom att utbildningsutbudet inför omvalet i maj i viss mån har begränsats både till antal platser
och till antal utbildningar är det inte sannolikt att styrkortets mål kommer att kunna nås. Under
förutsättning att höstens beslut om utbildningsutbud innebär ytterligare begränsningar av utbudet
är det rimligt att styrtalet inför 2013 sätts till en lägre nivå.
Elevenkäten är ett av våra instrument för att mäta kundnöjdheten. Elevernas inflytande över sin
utbildning är ett viktigt område att följa då inflytandefrågorna är centrala för elevernas utveckling
och helhetsupplevelsen. Elevinflytandeindex på gymnasieskolorna är 70 och demokratiindex på
folkhögskolan är 76, vilket får anses vara goda värden. Nöjd kund/elevindex är 60 på gymnasiet,
78 på komvux och 79 på folkhögskolan. Att det finns en skillnad mellan gymnasiet och komvux/folkhögskolan är högst förväntat, dock visar gymnasiet vikande trend vilket kan ha sin förklaring i arbetsmiljöfrågorna, se nedan.
Har F-husdebatten och elevernas upplevelse av arbetsmiljön satt några spår i elevenkäten? Det
sammanfattande betyget på arbetsmiljö sjunker från 3,7 (2010) till 3,2 (2011) och samtliga skolenheter visar vikande siffror. Nöjd elevindex sjunker t.ex. på Christopher Polhemgymnasiet från
61 till 56, vilket till stor del beror på naturvetenskapsprogrammets2 index på 39, ett värde man
delar med estetiska programmets elever.
Den 14 mars beslutade GVN om förslag till handlingsplan för en utflyttning från F-huset senast
under 2013. Handlingsplanen har därefter överlämnats till regionstyrelsen. Det är viktigt att förvaltningen får klarhet i vilka handlingsalternativ som gäller om det ska vara möjligt att klara hela
uppdraget till den 30 juni 2013. Förvaltningens bedömning är att ett beslut om att ta i anspråk
andra befintliga lokaler inte längre kan verkställas till augusti 2012. Det innebär betydande olägenheter, ökade kostnader och ökad påverkan på verksamheten att genomföra utflyttning under
pågående terminer.
Eleverna på naturvetenskapsprogrammet och estetiska programmet har haft sin huvudsakliga undervisning i Fhuset föregående läsår.
2
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Processer
Processperspektivet i GVN:s styrkort har väsentligen fokus på verksamhetens måluppfyllelse.
Dessa resultat redovisas i augusti i kvalitetsrapport 1 och kommer därmed att behandlas i delårsrapport 2.
Det systematiska kvalitetsarbetet i den struktur som sedan ett år tillämpas inom GVN har inneburit att fyra rapporter av sex nu upprättats. Kvalitetsrapport 3 har underrubriken verksamhetsberättelse för gymnasiet och komvux och bygger bland annat på redogörelser av respektive rektor
underbyggda med resultat från elevenkät och medarbetarenkät. Rapporten visar bl.a. att rektorerna på de flesta skolenheter kunnat utföra lektionsbesök i en högre omfattning än tidigare samt att
lärarna i huvudsak är behöriga för den undervisning man i huvudsak bedriver. Områden som
behöver utvecklas är bl.a. handledarutbildningar för arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling avseende hållbar utveckling och inslag av entreprenörskap i utbildningarna.
Kvalitetsrapport 4 kommer bl.a. att redovisa resultatet av den enkät som riktas till nämndens ledamöter och förvaltningens chefer för att bland annat ta temperaturen på samarbetsklimat och
hur rollfördelningen uppfattas. Nöjdhet i rollfördelning mellan rektorer, övriga tjänstemän och
förtroendevalda sjunker från 75 % (2010) nöjda till 45 % (2011), vilket är långt ifrån målet på 90
%. Andel förtroendevalda som gjort besök i verksamheten stiger från 47 % till
82 %, vilket är glädjande.
Kvalitetsrapporterna redovisas och fastställs i GVN och skickas därefter för kännedom till revisorerna.
Medarbetare/ledare
Förvaltningen upplever att arbetsbelastningen har ökat i skolan. Upplevelsen grundas i de rapporter som skolledningarna lämnar om att allt fler elever som är behöriga till gymnasieskolan saknar
de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att klara gymnasiestudier 3. Rektorerna vittnar
också om att antalet elever som har olika former av överlämnandedokument4 har ökat i betydande grad och upplevelsen är vidare att allt större andel av elevgruppen har olika former av psykiatriska diagnoser, ofta beskrivna som ”diagnos inom autismspektrat” eller motsvarande mer generellt formulerade diagnoser.
Vid en nationell jämförelse visar det sig att en större andel av gotländska ungdomar har ”diagnosetikett” och därmed har legitima krav och förväntningar på specifika insatser från skolans sida i
utbildningssituationen.

I klartext att de betyg i form av godkänt, väl godkänt eller mycket väl godkänt som eleven har fått på grundskolan
eller inom individuella programmet saknar grund kopplat till kursplanernas mål och aktuella betygskriterier. Avvikelsen varierar mellan grundskolorna.
4 I enlighet med de rutiner som tagits fram i samverkan mellan BUF och GVF och som syftar till att skapa bättre
förutsättningar för en bra övergång mellan skolformerna
3
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När den nya gymnasieskolan skapades var en fundamental utgångspunkt att gymnasieskolan ska
bygga vidare på en väl genomförd grundskola. I konsekvens med denna ambition höjdes kraven
för behörighet till högskoleförberedande program till 12 godkända betyg och för yrkesprogram
till 8 godkända betyg. Målsättningen med gymnasieprogrammen höjdes. De högskoleförberedande programmen ska i högre grad än tidigare göra eleverna väl förberedda för högskolestudier och
yrkesprogrammen ska i högre grad än tidigare göra ungdomarna anställningsbara direkt efter avslutad gymnasieutbildning. För att gymnasieskolan ska klara sitt uppdrag krävs ”grundskoleklara”
elever från årskurs 9. Anita Ferm, regeringens utredare, skriver också i betänkandet Framtidsvägen (SOU 2008:27):
Gymnasieutbildning leder till ett yrkesliv eller högre studier och det ska prägla utbildningen från första dagen.
Verkligheten för rektorer och för många lärare verksamma inom gymnasieskolan på Gotland är
dessvärre inte sådan att utbildningsnivån kan upprätthållas på denna förväntat höga nivå från
första dagen och en stor del av rektorers och lärares arbetstid får i stället användas till insatser
som inte var förutsedda och som gymnasieskolan egentligen saknar resurser för att tillhandahålla.
Det här är en verklighetsbeskrivning, en nulägesanalys, som vi i förlängningen inte kan acceptera
utan att vidta åtgärder. Vad det egentliga problemet kan tänkas bestå av och vilka åtgärder som kan
behöva vidtas avser förvaltningen att återkomma till.
Som en del i åtgärdsprogrammet för en ekonomi i balans redovisades inledningsvis Översyn av
personalplaneringen i syfte att öka produktiviteten. Vad består denna punkt konkret av?
På lärarsidan handlar det om att styra arbetstidsuttaget i högre grad än vad som hittills varit fallet
och att andelen undervisningstid ökar något. Rektorerna har fått ett uppdrag att höja produktiviteten med 5 % från 2012 till 2013.
Personalchefen kommer i maj att redovisa en kartläggning av de administrativa resurserna inom
förvaltningen. Kartläggningen ska bilda underlag för beslut om en mer ändamålsenlig stödorganisation för rektor och därmed aktualiseras även hur den framtida skolorganisationen ska se ut. Vid
ett vikande elevunderlag kommer även de administrativa resurserna och ledningsresursen att vara
föremål för prövning. Förvaltningens principiella inställning är att ledningsresurs av nuvarande
volym behövs under omställningsfasen.
Under 2011 påbörjades en kompetenskartläggning av lärarna för att få en tydlig bild av vilka
kompetensbrister som kan uppstå inom förvaltningen i samband med kravet på att endast lärare
med lärarlegitimation får anställas. Regeringen har, mot bakgrund av att Skolverket inte hunnit
med att utfärda legitimationer i den takt som var tänkt, beslutat att skjuta fram kravet till den 1
december 2013.
Behovet av kompetenskartläggning kvarstår, men hur det verkliga behovet av olika kompetenser
kommer att se ut om några år är svårbedömt med tanke på att utbildningar kommer att avvecklas,
effektiviseringar kommer att genomföras och en omfattande övertalighet kommer att uppstå.
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Förvaltningens ansträngningar får mot den här bakgrunden prioriteras till att hantera frågor
kopplade till avveckling.
Under 2011 och framåt erbjuder Skolverket huvudmännen stöd till kompetensutveckling inom
Lärarlyftet II. Målgruppen för satsningen är behöriga lärare som undervisar i något ämne/kurs
för vilket/vilken de saknar behörighet. Beslut tas i ledningsgruppen och utgångspunkten för prioritering är att det finns ett reellt behov inom förvaltningen och att den enskilde läraren bedöms
lämplig. För närvarande deltar ingen lärare i Lärarlyftet II.
Regeringen uppmuntrar att kommunerna inrättar lektorat. För närvarande finns tre lektorer inom
gymnasieskolan, varav en är tjänstledig. Förvaltningens avsikt är att inrätta fler lektorat inom centrala ämnesområden. Ledningsgruppen har upprättat en arbetsbeskrivning för lektorer och under
våren inrättat ett lektorat i samhällskunskap/geografi.
Ekonomi
Utöver den minskning av gymnasieskolans budget på 15.5 mkr som är en konsekvens av minskat
elevunderlag har GVN ett generellt sparbeting på 3 mkr under 2012. Sparbetinget har fördelats
proportionellt i förhållande till verksamhetsvolym mellan samtliga enheter. Gymnasieverksamheten bedöms därutöver kosta ca 3 mkr mer som en konsekvens av gymnasiereformen.
Förvaltningen har under 2011 och tills nu på olika sätt, mot olika målgrupper och med ökad
skärpa försökt att tydliggöra vilka utmaningar som GVN och dess verksamheter står inför från
2012 och framåt. Detta arbete kommer att behöva fortsätta och ekonomisk information kommer
regelbundet att tas fram och redovisas för medarbetarna. Förvaltningens bedömning är att det nu
finns en tydlig medvetenhet i organisationen om läget, men att den fulla insikten om konsekvenserna av kommande besparingsbehov ännu inte föreligger.
Helårsprognosen för GVN visar på ett befarat underskott på 3.55 mkr. Vuxenutbildningen, folkhögskolan och Lövsta landsbygdscentrum beräknas ha balanserade resultat eller svagt positiva
resultat. Obalanserna finns inom förvaltningen och för samtliga gymnasieverksamheter.
Förvaltningens befarade underskott på 1.3 mkr förklaras av att kostnader för övertalighet på
EAG lyfts över på förvaltningen. Siffran kommer att öka under lärarplaneringen i april-maj.
För de tre gymnasieskolorna inklusive det individuella alternativet beräknas ett prognosticerat
underskott på 4.6 mkr för helåret 2012. En tillbakablick visar att gymnasieskolorna under perioden 2005-2007 sammantaget presterade plusresultat varje år mellan 800 tkr och 2.2 mkr. Åren
därefter har skolorna brottats med balansproblem och en sammanställning för åren 2008-2011
ger följande bild.
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Resultat
CPG
EAG
RSG
IVT

2008
-691
-137
203
186
-439

2009
-219
-76
-62
-1 053
-1 410

2010
-1 042
-549
-178
-374
-2 143

2011
-219
-879
-1 222
-1 225
-3 545

Under hela perioden har den totala elevgruppen vid de fyra verksamheterna varit stabil vilket
framgår av följande tabell.
Elever
Totalt

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1990
2079
2137
2133
2084
2064
1853

Det är förvånande att elevpuckeln inte gjort större avtryck i den kommunala gymnasieskolans
organisation vilket bekräftar uppfattningen att de fristående gymnasieskolorna fungerat som ”airbags” för den kommunala organisationen. Men 2011 börjar elevminskningen göra sig påmind och
de kommande åren kommer den att slå med all kraft mot de kommunala gymnasieskolorna.
Det som kan uppfattas som alarmerande är att gymnasieskolorna, trots att skolorna varit välfyllda
under åren 2008-2010, ändå haft så svårt att klara ett balanserat resultat och utvecklingen har varit
negativ. Att resultatet sjönk 2011 kan dels förklaras av elevminskningen och dels av att skolorna
under hösten tvingats att organisera två separata gymnasiekoncept. Båda dessa förhållanden
kommer att råda under ytterligare två år och elevminskningen fortsätter därefter till 2015.
Slutsatsen av exposén är att kraftfulla åtgärder måste vidtas på alla områden om GVN ska
ha någon möjlighet att närma sig en budget i balans. De åtgärder som beskrivs inledningsvis
och som utvecklats vidare i bilaga till Strategisk plan och budget 2013-15 är enligt förvaltningen
de enda möjligheter som finns. Det handlar om beslut på politisk nivå, på förvaltningsnivå och på
verksamhetsnivå. Vägen från beslut till synliga effekter i resultaträkningen är lång. Avveckling av
personal tar tid. Avveckling av lokaler tar ännu längre tid. Beslut måste fattas 2012 med sikte på
2015 och inte för ett år i sänder.
Samhällsutveckling
GVN:s bidrag till att Region Gotland når samhällsmålen berör främst tre av framgångsfaktorerna
i regionens styrkort.
Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar
GVN arbetar med sikte på framgångsfaktorn inom:
• gymnasieskolan genom att erbjuda Ung Företagsamhet, sprida arbetsformen till fler gymnasieprogram och genom att uppmuntra att det entreprenöriella lärandet sprids inom utbildningarna.
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•
•

folkhögskolan genom att erbjuda olika utbildningar för grupper som står långt från det
offentliga utbildningssystemet.
Komvux genom bland annat svenskundervisning för invandrare och projektet InterCom.

Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov
GVN arbetar med sikte på framgångsfaktorn inom:
• gymnasieskolan genom att erbjuda utbildningar med kvalitet och ett utbildningsutbud
som motsvarar de regionala behoven.
• Komvux genom att erbjuda grundläggande och gymnasial utbildningi egen regi eller på
distans samt yrkeskurser som motsvarar de regionala behoven.
• folkhögskolan genom ett diversifierat kursutbud.
Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning
GVN arbetar med sikte på framgångsfaktorn:
• genom att erbjuda yrkeshögskola inom vindkraftsteknik och genom att ansöka om att få
starta fler yrkeshögskoleutbildningar.

3. Resultatprognos och investeringsprognos
GVN:s prognosticerade resultat för 2012 är -3.55 mkr. Prognosen för investeringar är vid årets
slut i balans.

4. Uppdrag med anledning av beslut i regionstyrelsen i mars angående månadsrapport februari
Uppdraget till nämnderna är att snarast initiera besparingsarbete med inriktning att uppnå ett positivt resultat är påbörjat. De beslut som tas under 2012 kommer i begränsad omfattning att slå igenom i
2012 års resultat och uppdraget att uppnå ett positivt resultat kommer ej att kunna fullföljas.
Uppdraget att redovisa vidtagna och planerade besparingsåtgärder för att uppnå positivt resultat 2012 har
redovisats tidigare i denna rapport. I punktform rör det sig om följande åtgärder.
•
•
•
•
•
•
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GVN har fattat vissa beslut som begränsar utbildningsutbudet och antal platser med verkan från augusti.
Förvaltningen har fattat beslut om produktivitetshöjande åtgärder som kan börja verka i
augusti.
Rektorerna har genomfört effektiviseringar i organisationen med verkan från augusti.
Som en konsekvens av ovanstående punkter har förvaltningen påbörjat process kring
övertalighet.
GVN planerar att fatta ytterligare beslut om inskränkningar i utbildningsutbudet med
verkan från augusti 2013.
Förvaltningen kommer att göra en översyn av de administrativa resurserna med avsikt att
effektivisera med verkan under 2013.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2012/2

9 (9)

Region Gotland

5. Kommentar till personalstatistik
1. Antal tillsvidareanställda 2011 03 31: 301
Antal tillsvidareanställda 2012 03 31: 312
Diff: + 11
Antal tillsvidareanställda i årsarbetare 2011 03 31: 287,68
Antal tillsvidareanställda i årsarbetare 2012 03 31: 298,01
Diff: + 10,33
Kommentar:
Fr o m HT 2011 övertog GVF medarbetarna inom det s k Individuella Alternativet från BUF, 8
medarbetare (5,80 årsarbetare), på tillsvidarebasis.
GVF har sedan 2011 ett antal medarbetare (antalet har ökat under hand) vars anställning inte
varit finansierad, helt eller delvis. Uppsägningsprocessen av dessa har blivit fördröjd i avvaktan på
handläggningen av de regiongemensamma riktlinjerna för övertalighet. I dagsläget rör det sig om
9 medarbetare (5,90 årsarbetare).
2. Antal tidsbegränsat anställda 2011 03 31: 84
Antal tidsbegränsat anställda 2012 03 31: 78
Diff: - 6
Antal tidsbegränsat anställda i årsarbetare 2011 03 31: 69,69
Antal tidsbegränsat anställda i årsarbetare 2012 03 31: 67,60
Diff: - 2,09
Kommentar:
Fr o m HT 2011 finns 5 medarbetare (3,60 årsarbetare) tidsbegränsat anställda inom projektet
Ungdomskraft, som finansieras med EU-medel.
Fr o m 2012 01 01 övertog GVF ansvaret för Hästgymnasiets elever vilket innebar att en rektor
och ca 5 lärare anställdes under VT 2012, enligt reglerna för verksamhetsövergång. Lärarna innehar timanställning och inryms därför inte i statistiken ovan (som redovisar månadsanställningar).

Jan Holmquist
utbildningschef
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen

ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2012
TOTALT

FEBR DELÅR 1
-2 000
-3 550

APRIL
0

MAJ
0

JUNI
0

DELÅR 2
0

SEPT
0

OKT
-

NOV
-

0

0

0

0

AVD OCH SKOLFORMER

0

-1 100

0

0

0

Ordförande

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Förvaltningen

0

-1 300

-

-

-

-

-

-

-

Vuxenutbildningen

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Folkhögskolan

0

200

-

-

-

-

-

-

-

Lövsta landsbygdscentr.

0

0

-

-

-

-

-

-

-

GYMNASIESKOLOR

-

-2 450

-

-

-

-

-

-

-

Antagning, interkom. ers.

0

-400

-

-

-

-

-

-

-

Inack- och reseersättning

0

200

-

-

-

-

-

-

-

Bibliotek Säve

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Bibliotek Visby Norr

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Idrottsgymnasiet

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Richard Steffengymnasiet

0

-1 000

-

-

-

-

-

-

-

Elfrida Andreégymnasiet

0

-2 400

-

-

-

-

-

-

-

Christopher Polhemgymn.

0

-1 100

-

-

-

-

-

-

-

Individuella alternativet

0

-100

-

-

-

-

-

-

-

Resursfördelning
(Kommunala skolor regionen)

0

2 350

-

-

-

-

-

-

-

MUP Sammanställning 1203
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Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2012‐04‐16

Inledning
Det är inom skolformen gymnasiet som hela avvikelsen ligger. Åtgärder som vidtagits är att två
skolor har fryst investeringarna sammanlagt med 1 000 tkr, detta innebär att driftsbudget ses över.
Översynen genomförs i slutet av april och början av maj månad, gäller samtliga driftbudgets för
ämnes- och programansvariga och framförallt för de program som fått ett antagningsstopp d.v.s.
Industriprogrammet och Hantverksprogrammet trä. Ovan är en konsekvens av minskade elevkullar
som nu och tre år fram i tiden slår till med full kraft. För planperioden 13-15 beräknas det saknas
budget för cirka 38-46 lärarlöner.
Anpassningar av organisation har gjorts men mer planeras inför hösten läsåret 2012/13. Vid arbetet
med kvartalsrapporten har övertalighet kartlagts och identifierats vid Elfrida Andreégymnasiet. I
nuläget motsvarar övertaligheten (lå 12/13) 7,2 tjänster och är fördelade på 23 tillsvidareanställda.
Svårigheten med att få ihop det hela är att tjänsteunderlaget som behövs för hösten avser delar av
tjänster, övertalighet kan ses både på gymnasiegemensamma ämnen och karaktärssidan. Övertalighet
finns även vid de andra skolorna, kartläggning kopplat till tjänstefördelning pågår under maj månad
för att identifiera eventuell mer övertalighet inför lå 12/13.
Not

GVN 2012-05-09
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Ovan text är inlämnad i samband med ekonomisk rapportering till ledningskontoret via ekonomisystemet
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Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2012‐04‐16

Vuxenutbildningen

Bo Kristiansson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Minskade inflöden av studerande till yrkesutbildningar beroende på kraftigt minskade statliga
anslag. Fortsatt stort intresse för våra distanskurser. PÅ SFI har vi ca 125 studerande från 45
länder.
InterCom har kommit igång väl och kvoten av deltagande företag fylldes på mindre än en
vecka (sammanlagt ca 60 företag, 3 företagarorganisationer och ca 70 anställda inom GVF).
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Följer budget. Kostnadssidan för yrkesutbildningar i balans trots kraftigt minskade anslag.
Vid halvårsskiftet genomförs Vuxenreformen 2012. Innebär ökade kostnader för
kompetensutveckling, resor, ny kurslitteratur etc. Beräknar klara detta inom given
budgetram. InterCom är finansierat till 100 % via ESF och kommer inte att påverka det
direkta resultatet.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Två nyrekryteringar har skett för att bemanna projektet InterCom. En anställd har slutat
efter lång rehabiliteringsutredning. Svårigheter att få vikarier (behöriga) inom SFI-området.
Delårsrapport 2
GVN 2012-05-09
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Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2012‐04‐16

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi fortsätter arbetet med ett strategiskt utvecklingsarbete.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Vi har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Vi har fått
uppdraget av Socialförvaltningen att ta hand om Samhällsintroduktionen för nyanlända
flyktingar. I samarbete med Folkhögskolan och Gotlands länsmuseum har vi ansökt om
medel (bl a från Allmänna Arvsfonden) för att starta ett stort integrationsprojekt. Rektor
ingår i ett Integrationsnätverk som leds av Länsstyrelsen.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2012‐04‐16

Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1 Folkhögskolan har en relativt stabil och jämn nivå av kursdeltagare. Antal
studerande under vårterminen är ovanligt högt. Rekryteringsarbetet inför läsår 2012-2013
pågår, antal ansökningar och söktryck i siffror ännu inte identifierbart, dock kan noteras ett
minska söktryck på Fotolinjen, som under många år haft ett mycket högt tryck. Detta
kommer att vidare noggrant analyseras.

Beläggningens prognosen inför sommaren ser ganska god ut i jämförelse med
föregående år, dock är det högst preliminära siffror
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1 Det ekonomiska utfallet följer den lagda planeringen. Osäkerhetsfaktorerna
hänger samman med de personalomställningar, pensionsavgångar och tillsättningar som just
nu pågår. Beläggningsgraden inför sommaren 2012 avseende externa gäster och antalet
gästnätter bör bidra till ett positivt resultat på helåret.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1 Mycket goda resultat på medarbetarenkäten, uppföljning av de svagaste
resultaten, handlingsplan upprättad och åtgärdsplan påbörjad
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Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1 Kontinuerliga åtgärder vidtas för att få så hög måluppfyllelse som möjligt.
Det är för tidigt på året för att kunna redovisa några siffror på måluppfyllelsen, då många
mätningar görs vid terminens slut i maj.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1 Ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen i rekryteringen av SMF
deltagare (Studie motiverande folkhögskolekurs ) Från höstens grupp av arbetslösa
ungdomar har huvuddelen valt att gå vidare med studier på folkhögskolan under
vårterminen. Rekrytering av en ny kurs med start till hösten 2012 planeras. Goda
samarbeten har också etablerats med försäkringskassan och socialförvaltningen, gällande
deltagare i Livskraft och Enter.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2012‐04‐16

Lövsta Landsbygdscentrum

Jörgen Olsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Trädgårdskursen inom Komvux har avslutning till påsk och många av eleverna har jobb som
väntar. Ansökningsläget till Naturbruksprogrammet är allvarligt, få elever söker till Lövsta.
Även uppdragsutbildningen för komvux minskar i omfattning eftersom finansieringen till
yrkesvux minskats.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Gårdens ekonomiska resultat är i vanlig ordning svår att prognostisera. Avräkningsprisernas
utveckling är osäker, främst på grissidan. För närvarande säljer vi smågrisarna och låter
stallarna stå tomma då det är bättre ekonomi i detta. Förhandlingar förs mellan
grisproducenterna på Gotland och slakteriet om ett nytt avtal. Ekotillägget på mjölken
sänktes nyligen. Lövstas styrka är att vi är diversifierad. Sammantaget blir prognosen i detta
tidiga läge budget i balans.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Tjänsteplaneringen pågår för lärarpersonalen inom naturbruksprogrammet. Samtal har
genomförts av Previa med all personal på Lövsta som ett led i den psykosociala
skyddsronden. Sammanställning och uppföljning kommer under våren.
GVN 2012-05-09
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Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Svenska djurhälsovården ny hyresgäst på Lövsta. Även studieförbundet vuxenskolan är på
väg tillbaks till Lövsta, troligen till hösten. Vi har därmed mycket få lokaler som inte är
uthyrda. Utredning pågår för att flytta särskolans snickeri till Lövsta från Solrosenområdet.
Konferensen går bra, ryktet om att vi lagar vår mat från lokalt producerade råvaror börjar
sprida sig.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
De låga ansökningssiffrorna till naturbruksprogrammet har föranlett till att all personal på
Lövsta hade en träff med näringen i mars. Temat för eftermiddagen var ”Lövsta – utveckling
eller avveckling”. En hel del positiva och bra tankar framkom vid träffen.
Näringen genom LRF-ungdomen och lärarna på Lövsta skall bjuda in intresserade ungdomar
till informationskväll på Lövsta i början av maj.
Representanter från näringen, GVN och Lövsta skall göra ett studiebesök i Jämtland för att
studera hur de arbetar med de likartade problem de har där. Resan finansieras av
länsstyrelsen med projektstöd från EU.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Richard Steffengymnasiet

Charlotte Lilja

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Läsåret 2011/2012 fick vi en positiv elevökning. Preliminärt ser det ut som att vi får en god
tillströmning av elever även ht 2012, även om den kanske blir något mindre än 2011. Dock
har vi de svaga åren kvar i systemet i det ”gamla” gymnasiet. Nuvarande åk 2 på SP är bara
118 elever. Åk 3 är obetydligt fler. Det dröjer alltså innan effekten av elevnedgången får
genomslag. Idrottsklassen i åk 1 består av 17 elever, vilket innebär att elevpengen inte
täcker kostnaderna för klassen. Den prognos som tidigare gjorts att de dåliga åren får
konsekvenser för hela 2011 och 2012 står sig alltså.
Inför hösten 2012 ser vi en minskning av antalet elever till Barn- och fritidsprogrammet och
vi planerar därför en minskning av antalet platser till 24. Vi räknar med att dessa platser ska
fyllas och att det även kommer att finnas några elever i reserv.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Gy 11 har inneburit fler elever till skolan, genom att de högskoleförberedande programmen
vuxit i volym. Införandet av NIU-klass (idrottsgymnasiet) har inneburit ökade kostnader,
eftersom klassen endast har 17 elever. NIU ställer också högre krav på skolans organisation
än det gamla lokala idrottsgymnasiet.
Samtidigt ska det ”gamla gymnasiet” löpa parallellt med ”för få” elever och utan möjligheter
till effektiviseringar, eftersom de enligt gymnasieförordningen har rätt att fullfölja sin
påbörjade utbildning. Tidigare kunde vi t ex göra effektiviseringar genom att läsa kurser
vartannat år med elever från olika årskurser. Dessa effektiviseringar planar nu ut. Den sista
årskursen i det gamla gymnasiet (som lämnar skolan vt 2013) är dessutom den minsta
elevkullen vi haft.
Språkintroduktionen överfördes till skolan ht 2011 och har visat sig vara resurskrävande,
eftersom eleverna är alltifrån analfabeter till färdiga studenter när de kommer hit.
Gruppstorlekarna blir därför av nödvändighet små, eftersom de har så olika förkunskaper.
Det kommer också elever kontinuerligt under läsåret, vilket innebär att organisationen hela
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tiden måste anpassas och förändras.
Trots att vi parallellt med ökat elevantal i åk 1, dragit ner lärarresursen med en tjänst inför
2012, lyckas vi inte få budgeten i balans. Jag räknar dock med att de effektiviseringar vi har
gjort och kommer att göra inför hösten skall ge resultat så snart det gamla gymnasiet
avslutats.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
En av våra lärare har gått forskarlyftet och avlagt licentiatexamen. En lärare har slutfört
lärarlyftet för att möta kompetensbehovet inom juridik i ekonomiprogrammet. En lärare
avslutar under våren en utbildning i genuspedagogik. En lärare har varit delvis tjänstledig för
studier. Vikariebehovet har kunnat lösas med behöriga lärare. Tre vikarier har anställts som
går det s k introduktionsåret i enlighet med de nya kraven för lärarlegitimation.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi fortsätter arbetet med att försöka minska elevfrånvaron. De nya CSN-reglerna bidrar till
att elever blir mer medvetna om vikten av att vara närvarande i skolan, men fortfarande är
det en bit kvar till att frånvaron ska understiga 10 % i snitt.
Gy 11 innebär bl a ett ökat antal nationella prov. Proven har också utökats med fler delprov i
matematik och svenska, vilket kräver komplicerade schemaomläggningar. Vi har ännu inte
sett hur väl eleverna kommer att lyckas i Gy 11, men vi ser att det ökande antalet elever
som söker sig till de högskoleförberedande programmen också innebär att skolans behov av
stöd till elever med särskilda behov hela tiden ökar.

Delårsrapport 2

GVN 2012-05-09
20 av 53

Sida 3 (3)

Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2012‐04‐16

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Elevminskningarna har inte påverkat elevtillströmningen till RSG. Tvärtom har vi fler elever i
åk 1 än vi haft på många år och det ser ut som om trenden håller i sig inför nästa läsår. En
minskning på BF ser vi dock. Vi har därför planerat att minska antalet platser till 24 inför
hösten 2012.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Elfrida Andreégymnasiet

Victoria Palmgren

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Under läsåret 2011/12 har det skett en del avhopp från skolans olika program. Att detta
skulle ske har varit svårt att förutspå, men har grundat sig i felval och studiesvårigheter som
bland annat beror på ofullständiga kunskaper från grundskolan.
Under hösten 2012 så slår elevminskningen på ön på ett stort antal av skolans program.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Trenden med färre sökande på yrkesprogrammen och det vikande elevunderlaget, har gjort
att många av skolans program står med tomma utbildningsplatser. En översyn hur
organisationen ska kunna effektiviseras har skett under våren-12. I nuläget där ”det gamla
gymnasiet” löper parallellt med den nya gymnasiereformen skapas svårigheter med
kostnadseffektiva lösningar såsom B-forms alternativ.
Från hösten -11 har EAG haft en ny organisation med olika Introduktionsprogram, som i ett
uppbyggnadsskede inte har kunnat lösas på ett ultimat sett i samläsningslösningar. Även
detta har det skett en översyn kring under våren 2012.
Övertalighetsprocesser som fackligt har dragit ut på tiden, har även det påverkat det
ekonomiska läget negativt. Det är oerhört viktigt att dessa processer blir smidigare för att få
en bantad organisation i balans.
Elever med olika handikapp kräver vissa anpassningar, både lokaler och läromedel.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Oro inför framtida övertalighet och dålig arbetsmiljö i t ex F-huset kräver särskilda
personalvårdande insatser, t ex samtalsstöd från Previa och hälsoundersökningar.
Kompetensutveckling i samband med gymnasiereformens nya inriktningar och kurser sker
och rektor utbildar sig på rektorsprogrammet. Lärarlegitimationen ställer krav på
kompletterande fortbildning för en del av personalen.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Arbetet med att försöka minska elevfrånvaron har fortsatt och ett nytt sjukanmälningssystem
har introducerats under läsåret. I detta system så får vårdnadshavare ett meddelande
antingen via sms eller mail om anmäld sjukfrånvaro och ogiltig frånvaro samma dag, vilket är
ett krav i skollagen.
Upphandlingen av elevdokumentationsprogram har effektiviserat arbetet kring elever i behov
av stöd. Elever med behov av särskilt stöd har dock ökat.
Antalet nationella prov i Gy-11 har ökat, vilket i år har varit problematiskt i
schemaläggningen.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Minskat elevunderlag och oväntad förändring av elevernas val av högskoleförberedande
program har gjort att skolan har tappat elever. Vår dåliga arbetsmiljö i F-huset som
uppmärksammats i media har säkerligen bidraget till att eleverna har valt bort skolan.
Delårsrapport 2
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Christopher Polhemgymnasiet

Bo Eriksson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Inför HT-12 har vi fastställt följande organisation som grund för vår budget 2012.
Bygg- och anläggning BA ökas till 44 platser, inkl. PRIV 4 platser
El- och energi EE oförändrat till 28 platser
Fordon- och transport FT oförändrat 40, inkl. till PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeriinriktning HV finsnick minskas till 8 platser.
Industri med svets och plåt IN ökas 8 platser (7), tillkommer PRIV 5 platser
Naturvetenskap NA oförändrat 60 platser
Naturbruk NB minskas till 18 platser inkl. PRIV 4 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin oförändrat 8 platser
Teknik TE ökas till 52 platser
VVS- och fastighet oförändrat 14 platser inkl. PRIV 2 platser
Introduktion, Preparand, IMPRE 11 platser
Introduktion, Yrkesintro, IMYRK 29 platser
Vi gjorde en prognos 4/4 enligt nedan med hänsyn till antalet sökande och
föreslagna förändringar av organisationen. Dessa förändringar är inte
budgeterade.
Bygg- och anläggning BA enligt budget 32 platser + PRIV 4 platser
El- och energi EE enligt budget 28 platser
Fordon- och transport FT 32 platser (budget 40) + PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeri HV finsnick 0 platser
Industri med svets och plåt IN 0 platser
Naturvetenskap NA enligt budget 60 platser
Naturbruk NB 13 platser + PRIV 5 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin enligt budget 8 platser
Teknik TE enligt budget 60 platser
VVS- och fastighet 16 platser + PRIV 2 platser
Introduktion Preparand, IMPRE 10 elever
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Introduktion Yrkesintroduktion, IMYRK 27 elever (hög osäkerhetsfaktor, 27 är lågt räknat)
Lärlingsutbildning
Åk 3 av Lärlingsplatser på Bygg (plåtslageri, måleri), Fordon (Billackerare, MC-mekaniker)
och Produktionsteknik (Verkstadsmekaniker), Naturbruk (Jordbruk, Greenkeeper) gör att vi
får en merkostnad på ytterligare en årskurs i kärnämnen som vi kommer att dela med EAG.
Det planeras inga nya lärlingar i åk 1 och 2.
Vuxenutbildningar
Vi har under 2011-12 genomfört vuxenutbildning i:

-

Grundläggande Jordbruk

-

Grundläggande Trädgård

-

Lastmaskin och Grävmaskin

Yrkeshögskola
CPG har i samarbete med GVF ansökt och blivit beviljade att starta en tvåårig yrkeshögskola
inom vindkraftsteknik.

-

Första omgången på 22 elever började HT 2011 och slutar till sommaren 2013.

-

Andra omgången, elevintag pågår och ansökningstiden går ut den 15/4 2012.

-

Vi avser att lämna in en ansökan om ytterligare två omgångar till
Yrkeshögskolemyndigheten.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
I budgeten är vårt förväntade resultat – 600 KSEK. Detta efter genomförda besparingar
2010-2011 vilka genom full påverkan 2012 motsvarar 4,8 MSEK.
Efter utfallsgenomgången 4/4 prognostiserar vi ett resultat på -1,1 MSEK. Detta beroende på
att vi räknar med färre elever än vid budgettillfället i oktober 2011. Tillkommer gör
Hästgymnasiets elever som kommer att påverka resultatet både genom högre intäkter och
ökade kostnader. Från HT-12 kommer Introduktionsprogrammen att finansieras av
programpeng vilket kan komma att påverka resultatet då elevantalet är svårt att beräkna.
Lärarkostnader
Fortsatt sammanslagning av grupper i gymnasiegemensamma ämnen i samt B-form på
yrkessidan. Mer omfattande personalplanering tillsammans med RSG och EAG. Den
egentliga personalminskningen ser vi när tjänsteplaneringsprocessen är genomförd.
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Ledningskostnader
Under 2011 har vi till befintlig ledningsorganisation tillfört PU, PRIV och YI med 7 personal
och ett 30-tal elever. Elevgruppen är resurskrävande ur ett elevvårdsperspektiv vilket tagit
en del av ledningsresursen i anspråk (c:a 0,3-0,4 av en heltidstjänst).
Vi har även till tillfört den nya Yrkeshögskolan med ca 3 medarbetare och 20 + 20 elever. YH
kräver en annan administration då verksamheten lyder under annan lagstiftning än våra
övriga skolformer.
IT-rationalisering
En omfattande genomgång och i förekommande fall uppsägning av abonnemang gav en
minskning med ca 750 KSEK för 2011. Detta fortsätter under 2012 då nu samtliga årskurser
på NA och TE har 1t1-datorer.
Lokaler
Vi förbereder en eventuell flytt av NA till Björkanderska huset och förutsätter att denna flytt
blir kostnadsneutral för skolan. Detta inkluderar då merkostnader för arbete, planering,
nedplockning från F-huset och montering i Björkanderska. Det innefattar också
hyreskostnader för lektionssalar på HGO.
Elevernas individuella val
Systemet med meritvärdespoäng har gjort att fler elever på NV och TE sökt kurser
inom RSG:s språkutbud. Detta ger en merkostnad på 650 000 per läsår. Fler elever på
yrkesprogrammen söker indval inom sina program vilket ger en besparing då dessa kurser
ofta kan integreras med andra kurser. Vi strävar tillsammans med de andra skolorna efter att
inte ha för små grupper i individuellt val.
Inför HT 2012 har ca 60 % av yrkeseleverna valt Högskolepaketet vilket innebär att vi
behöver starta 3 Sv och 3 En-grupper vilket motsvarar ca 1,2 tjänster som inte är
budgeterat. Om vi kan göra motsvarande minskning inom yrkesprogrammen är oklart innan
vi gjort vår tjänstefördelning.
Sjöfartsutbildningen
Halverat intag på Sjöfartsutbildningen (8 platser) från läsåret 2011-12. Vi har en fortsatt
dialog med Rederi AB Gotland som är angelägna om att utbildningen finns kvar men det
är också viktigt att Regionen tydligt visar intresse för Sjöfartsutbildningen.
Vi önskar en justering av skolpengen så att intäkterna kommer i balans med våra kostnader.
Då det samtidigt blir färre elever så ökar undervisningskostnaden på programmet, framförallt
på yrkeslärarsidan då samläsningsmöjligheter annat än i B-form inte är möjliga.
Hästgymnasiet
En kostnad som varit svår att förutse är integrationen av Hästgymnasiets elever och
kursplaner.
Byggprogrammet
Vi beslutade under 2011 att som ersättning för Makrillen använda uppdrag på diverse
arbetsplatser. För att koordinera detta fick vi ersättning för ytterligare en lärare. Detta
förutsätter vi kvarstår även detta år.
Investeringar
Investeringsbudgeten för 2012 är ca 800 KSEK. Då beloppet är mycket lägre än de äskanden
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och behov som finns så kommer årets investeringar att begränsa sig till endast nödvändiga
investeringar för att kunna fullfölja utbildningarna. Utrymme för moderniseringar och
förbättringar finns inte. För att långsiktigt säkra investeringstunga utbildningar såsom
Transport, Anläggning och Naturbruk pågår en diskussion med ledningskontoret om
alternativa finansieringsformer. Vi ser ingen möjlighet att göra investeringar i dessa program
inom given investeringsram.

Delårsrapport 2

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
P.g.a. tjänstledigheter och pensionsavgångar har vi troligtvis rekryteringsbehov av
medarbetare inom vissa yrkesämnen. Vi ser även att en övertalighet kan komma att uppstå
inom vissa ämnesområden. I avvaktan på tjänsteplaneringen till HT-2012 ser vi vårt
behov av personal för det kommande läsåret.
På längre sikt kommer vi att få en övertalighet och vi skulle önska att förvaltningen fortsätter
sitt arbete med att kunna erbjuda möjlighet till tidig pension. Detta för att behålla en jämnt
fördelad åldersstruktur.
En lärare har avlagt licentiatexamen inom svenskämnet. En lärare har under 2011 blivit
behörig yrkeslärare och vi har dessutom ytterligare tre yrkeslärare som håller på att läsa in
behörigheten då vi strävar efter att ha behörig lärarpersonal. Vi har två lärare som studerar
inom ramen för Lärarlyftet.
Kompetensutvecklingsinsatserna under 2012 är prioriterat för Gy11. Det är läsåret 12/13
som de flesta nya yrkeskurserna startar.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Arbetsplanarbetet och kvalitetsutvecklingen fortsätter med utgångspunkt i den
revisionsrapport vi fått från Skolinspektionen.
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Alla program har jobbat med tim- och kursplaneringsprocesserna inför Gy11. Detta arbete
kommer att fortsätta under de år som återstår till dess den första kullen gått ut. Vi förutspår
att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov när andra året av Gy11 ska sjösättas. De
flesta yrkeskurserna ligger i åk 2 och 3.
En särskild utbildningsinsats gällande betyg och bedömning har genomförts under vt12 med
fokus på den nya betygsskalan och Skollagen. Avsikten är att fortsätta detta arbete under
kommande läsår för att säkerställa en likvärdig betygsättning.
Vi har under läsåret 2011-12 kontinuerligt följt upp lärarnas registrering i Dexter för att
minska elevfrånvaron och öka måluppfyllelsen. De nya CSN-reglerna kräver en merinsats av
såväl klassföreståndare som administrativ personal.
Studio Norr (Asperger) startades under läsåret 2011-12 i nära samarbete med
Introduktionsprogrammen. Vi har rekryterat en lärare på 50 %. Inför läsår 2012-13 kommer
Studio Norr vara bemannad med en heltids lärartjänst. Kostnaden kommer att allokeras på
samma sätt som Studion på Söder.
Vi ser ett ökat behov av specialpedagogresurser då vi ser att fler elever har svårt att nå
målen i de gymnasiegemensamma ämnena.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Sökandebilden till Hantverk Finsnickeri och Industriprogrammet Svets och Plåt är lågt vilket
lett fram till beslutet om antagningsstopp HT-12. Vi ser goda möjligheter att anordna
vuxenutbildningar inom båda yrkesområden. Detta är också de utbildningar som fungerat
bra som Yrkesintroduktion och är därmed ett alternativ för de elever som har svårt att
studera på ett nationellt program. Trots antagningsstopp på ovanstående utbildningar
kvarstår till viss del personalkostnaden avseende undervisning i åk 2 och 3
(Produktionsteknik) med små elevgrupper sedan tidigare.
Sjöfartsutbildningen har sökande till de 8 platser som erbjuds men utbildningen blir kostsam
per elev. Omständigheter som skolan inte råder över gör att vi inte kan erbjuda fler platser.

Delårsrapport 2
Period 3 (september – december)
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Individuella alternativet

Jan Svensson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Elevantalet i det Individuella Alternativet är fler än det planerade antalet som budgeten var
beräknad för. Det var en 25% ökning mot det förväntade.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Elevökningen har medfört att 2 vikarierande lärare har anställts under vårterminen för att
klara gruppens behov av undervisning. Försök att omdisponera lärarresurser från EAG och
CPG har gjorts utan att nå resultat eftersom båda skolorna nyttjade den tilldelade resursen.
Kostnaden blir ca 100.000 kr över budget tilldelningen
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
För att parera elevökningen har två tidsbegränsade anställningar gjorts för vårterminen.

Delårsrapport 2

GVN 2012-05-09
29 av 53

Sida 2 (2)

Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2012‐04‐16

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Arbetet med eleverna i Individuella Alternativet har fungerat väl under vårterminen utifrån
varje elevs svårigheter. Den praktiska verksamheten på Lövsta är ett bra komplement med
arbetsträning inom verkstad metall och träkonstruktion. Elevflöden till de övriga
introduktionsprogrammen har ej fungerat på ett tillfredställande sätt. Viss samverkan har
förekommit efter några elevers behov. Personal från IA har medverkat på RSG med
grundläggande läsinlärning för nyanlända ungdomar.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Inför nästa läsår planeras en sammanslagning av Yrkesintroduktion på EAG och Individuella
Alternativet för att uppnå en effektivare organisation och bättre elevflöden. Samverkan med
gymnasiesärskolan fortsätter att utvecklas för att kunna bibehålla yrkesinriktningar

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Inledning
Gotlands folkhögskola har en stabil och omfattande verksamhet.
Verksamheten fördelar sig på södra och norra enheten lokaliserade till Hemse
och Fårösund. Folkhögskolan fick under 2011 ett extra anslag från Region
Gotland för att kunna upprätthålla och fullfölja den planerade verksamheten
vid båda enheterna. Skolan har genomfört ett stort antal utbildningar med hög
kvalitet. Den årliga mätningen från SCB visar att antalet deltagarveckor i
förhållande till statsbidraget låg på 149 % under 2011.
Söktrycket till utbildningarna har varit gott och internatboendena har varit
välfyllda.
Hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och ett 50
tal av dessa valde att skriva sig på Gotland under höstterminen 2011.

Utveckling och profilering
Folkhögskolans roll i lokal och regional utveckling i närsamhället
En medveten och tydlig profil för Gotlands folkhögskola är att delta i lokalt och
regionalt utvecklingsarbete. Huvudman för Gotlands folkhögskola har varit
Gotlands kommun som från och med årsskiftet 2010/11 blev Region Gotland
som nu står som huvudman för folkhögskolan. Sedan 2010 ingår folkhögskolan
som en del av verksamheterna i Gymnasie‐ och vuxenutbildningsnämnden,
som även utgör folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan ska verka för kommunens utveckling och främja
demokratisering av det gotländska samhället. Folkhögskolan ska verka för och
utbilda kring frågor som rör genus och jämställdhet.
Den inriktningen har sitt ursprung i den rock‐ och popkurs för tjejer som för
åtta år sedan startades i Fårösund och har sedan utvecklats. Detta perspektiv
gäller dels internt, för den egna personalen, men ska också genomsyra all
undervisning och annan verksamhet. Folkhögskolan hade under året ett
särskilt ansvar för den utbildning i jämställdhets integrering som genomfördes
i regionen. En tydlig målformulering i styrkortet är att genus och jämställdhet
ingår som ett ämne i samtliga kurser som skolan ger. Folkhögskolan vill
definiera lokal och regional utveckling som ett brett begrepp som handlar om
alla de förutsättningar som behövs för att människor ska kunna leva och bo i
en bygd. Det handlar inte bara om försörjning utan också om att människor är
delaktiga i en demokratisk process, likaså i annat som kommunikationer,
kulturliv och föreningsliv.
Det skall framgå med tydlighet att folkhögskolan arbetar för att främja
demokratin, såväl genom folkbildningens traditionella värdegrund men också
genom arbetet inom genus och jämställdhet.
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Folkhögskolan som kulturcentrum.
Gotlands folkhögskola har i grunden god lokal förankring. Lokalbefolkningen
kommer till skolan i olika sammanhang. En del föreningar nyttjar skolans
lokaler. Skolan har också många arrangemang öppna för allmänheten. Det är
allt från stora evenemang som konserter, teaterföreställningar, utställningar
och kulturkvällar till mindre och mer frekventa, som cafékvällar, filmkvällar,
danskvällar och sportaktiviteter. Under 2011 påbörjades en satsning kallad
”mitt i veckan” med olika program mestadels baserad på musik. Folk på orten
deltar i högre eller mindre utsträckning, men skolan är ”definitivt en öppen
plats”. Både anställda och studerande deltar också i aktiviteter ute i samhället.
Under förra året genomfördes 40 registrerade kulturprogram. De studerande
på musiklinjerna genomför ofta offentliga konserter. De studerande på
speciallinjerna inom textil/skinn, foto, film, etc. har årliga utställningar och
publika arrangemang. Ett av de riktigt stora arrangemangen är samarbetet
omkring den internationella dagen som genomförs under hösten, där
Folkhögskolan utgör navet i ett stort och färgstarkt arrangemang.

Gotländsk kultur och profil
Kurser och utbildningar är på Gotlands folkhögskola fördelade mellan de båda
enheterna, med olika inriktning. Av tradition har skolan haft en inriktning mot
estetiska ämnen och hantverk. Under de senaste åren har skolan genom en
medveten utvecklingsplan kopplat samman det traditionella gotländska
hantverket och skolans utbildningar. Yrkesverksamma hantverkare utgör
specialkompetens på folkhögskolans olika estetiska linjer. På detta sätt tryggas
också tillväxt och försörjning till den gotländska hantverkssektorn. Under 2010
och vårterminen 2011 genomfördes en skinnsömnadsutbildning som
motsvarade det behov av kompetensutveckling som näringen efterfrågat.

I samklang med arbetsmarknaden
Ambitionen kring folkhögskolans medverkan inom regional utveckling har gjort
att man skapat flera yrkesinriktade kurser som direkt svarar mot behov på den
regionala arbetsmarknaden. Hit hör Socialpedagogutbildningen som tillgodo‐
sett behovet av utbildad arbetskraft till öns behandlingsverksamhet, men som
nu också utbildar personer från övriga landet. Också utbildningen för Film och
TV kom till utifrån ett behov av arbetskraft till filmstudion i Fårösund, men
lockar numera deltagare från hela landet. Kursen i skinn‐ och formgivning är en
utbildning som bygger på gotländsk försörjningstradition och sker i samarbete
med gotländska konsthantverkare. Den kanske inte leder direkt till anställning,
men väl till småföretagande eftersom företagarutbildning ingår.
Som en aktör i regional utveckling kan folkhögskolan stötta företagande och
delta i nätverksskapande och utgöra en kunskapsförsörjare till näringslivet och
den lokala arbetsmarknadens behov. Det är viktigt att behålla folkhögskolans
demokratiska perspektiv vad gäller människosyn och pedagogik i allt som
genomförs.
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Folkhögskolans roll som utbildningsanordnare
Sedan några år tillbaka är det en medveten ambition från folkhögskolans sida
att medverka i den regionala utvecklingen och dess främsta roll är naturligtvis
som utbildningsanordnare.
Det går inte att bara tänka regionalt, folkhögskolan är också en del av en större
marknad på den nationella arenan. Ett ”problem” när det gäller att utbilda för
en liten region är att behovet just här ganska snabbt mättas. Då går förstås
”överskottet” till andra regioner, som nu delvis sker med yrkesutbildningarna.
Det kan därför inte anses vara ett misslyckande om en del av deltagarna flyttar
efter avslutad utbildning
Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller att höja den allmänna
utbildningsnivån. Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta
utbildningsnivåerna i landet. Viktigast här är förstås den allmänna linjen som
tillgodoser ett utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.
Folkhögskolan fick under 2011 pengar för att genomföra en utbildning med
stöd från Esf‐rådet (Europeiska socialfonden). En utbildning som vänder sig till
långtidssjukskrivna, utbildningen fick benämningen Livslinjen. Utbildningarna
genomförs i projektform och i samarbete med Försäkringskassan och
arbetsförmedlingen.
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Kvalitetsarbete
Sedan 2005 arbetar Gotlands folkhögskola med det systematiska kvalitets‐
arbetet utifrån modellen balanserade styrkort, BSC. De fem perspektiven
Brukare – Medarbetare – Ekonomi – Processer – Samhälle, är region‐
övergripande och målen är gemensamma för alla förvaltningar men de
framgångsfaktorer som leder fram till målen är olika beroende på verksamhet.
Folkhögskolan har således ett eget BSC. För att veta att verksamheten är på
rätt väg definieras styrtal, eller indikatorer som ska vara konkreta och
mätbara.
För att följa upp styrtalen används ett flertal olika verktyg:
 kursspecifika studerandeenkäter 1ggn/år
 gemensamma studerandeutvärderingar för hela skolan 2 ggr/år –
FBkvalitet.
 medarbetarenkäter 1 ggn/år
 ekonomiuppföljning varje månad,
 processkartläggning beroende på område
 medarbetar‐ och lönesamtal vardera 1 ggn/år
 djupintervjuer och utvecklingssamtal med deltagare, minst 1 ggn/år
 lönejämförelser ur ett jämställhetsperspektiv
 mätning av andelen Ekologiska inköp, 1 ggn/år
 mätning av energiförbrukning
 SKL:s jämförelsemätningar
Styrkortet revideras årligen utifrån de resultat som framkommit genom att
både framgångsfaktorer och styrtal analyseras och stäms av mot målen.
Arbete med att hitta bra och mätbara styrtal pågår konstant för att säkerställa
att vi mäter det vi önskar.
Kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamhet genomförs kontinuerligt. Genom
att kartlägga olika processer, små och stora, upptäcker man var rutinerna
brister.

Exempel på åtgärder som vidtagits;
 regelbundna träffar mellan enheterna med alla administrativ personal
för att säkerställa att båda enheterna har gemensamma rutiner,
 förändrade rutiner när det gäller granskning av fakturor för en säkrare
ekonomisk hantering,
 förbättrade antagningsrutiner med kortare svarstider till sökande,
 konkret handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat,
 framtagandet av en årskarta större aktiviteter både för
ledningsstrukturen och kursverksamheten
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Måluppfyllelse - nyckeltal - omvärldsanalys
 Brukare
Målet för perspektivet brukare (deltagare) är att de upplever att de får tjänster
av god kvalitet, är informerade, delaktiga och blir respektfullt bemötta.
Gotlands folkhögskola deltar i det, för de flesta folkhögskolor, gemensamma
enkätverktyget FBkvalitet och genomför varje termin en enkätundersökning
bland studerande på långkurserna. Frågorna i enkäten ger svar på de styrtal
som finns i Gotlands folkhögskolas styrkort.
Här följer måluppfyllelse av skolans styrtal med enkätvärden och tendenser i
jämförelse med föregående mätning.
Styrtal/ Indikatorer:
1. Minst 90% av kursdeltagare som
rekommenderar andra att studera vid våra
skolor *. KundNöjdIndex (KNI) ska ha ett
värde på minst 70 *.
1. Indexet för om delt. är nöjda med
utbildningen ska vara jämförbart med
riket. Totalindex för deltagarnas mål ska
vara jämförbart med riket.*
2. Deltagarna anser att studierna har gett
dem bättre självförtroende, index minst
jämförbart med riket.*
2. Deltagarna anser att de fått de
kunskaper, de trodde de skulle få, index
minst på rikets nivå.*
2. Deltagarna kan samarbeta bra, index
minst på rikets nivå.*
3. Undervisningen tar till vara deltagarens
egna kunskaper och erfarenheter, index
minst rikets nivå.*
3. Skolan arbetar demokratiskt, index
minst rikets nivå.*
4. Värdet 7,5 (10-gradig) nöjda
internatelever *
5. Deltagarna har blivit mer medvetna om
jämställdhets mellan könen, index minst
rikets nivå*
6. Successiv anpassning av lokaler genom
bl a ombyggnation och andra åtgärder.
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1. Nästan 89% skulle rekommen‐
dera andra
1. KNI=77

1. Skolans deltagare 81, riket 79
1. Skolans deltagare 76, riket 74

2. Skolans deltagare 72, riket 70
Skolans deltagare 76, riket 73
Skolans deltagare 76, riket 75

3. Skolans deltagare 71, riket 71
Skolans deltagare 76, riket 75

4. Svar saknas, frågeställningen i
enkät ändrad
5. Skolans deltagare 55, riket 54
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Folkhögskolekurser
Antal elever höstterminen, läsåret 2011/2012.
HEMSE
Kurstyp
1
1
2
2
2
2
2

2
15

Antal
Antal
Antal
Antal
Kursnamn
kurser
deltagare kvinnor avbrott
Allmänna linjen, baskurs samt
årskurserna 1‐3
4
51
26
Allmänna linjen, Enter för deltagare
med Aspergers syndrom
1
15
2
Vårkurs
1
7
3
Deltidskurs i Hemse
1
12
11
Fotolinjen
1
23
16
Musiklinjen med profilerna, gitarr, sång,
folkmusik
2
19
8
Textila hantverkslinjen med profilerna,
textil o formgivning samt skinn o form‐
givning
4
31
31
Vägen tillbaka ‐ kurs för vuxna med för‐
värvade hjärnskador
1
13
4
Höstkursen, SMF‐Studimotiverande
folkhögskolekurs
1
13
4

FÅRÖSUND
2
Socialpedagogisk utbildning, EGY
2
Ella pop‐/rocklinje
2
Film & TV‐produktion
Skrivarlinjen, två profiler skönlitterärt
2
samt skriva manus
2
Deltidskurser i Fårösund och Visby
2
Arkeologi 4 v, sommar

1
2
0
0
0
0

0
0
1

2
2
1

33
16
11

25
16
0

1
0
0

3
3
1

27
55
14

17
41
1

1
1
0

Antal studerande på skolans långa folkhögskolekurser 2009 – 2011
År
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Antal
delt.
380
284
345

Antal
kvinnor
250
184
206

Utländsk
bakgrund
6
11
17

Funktions
hinder
47
36
53

Antal deltagarveckor 2009 - 2011
Kurstyp
Kursnamn
1
Allmänna linjen
2
Särskilda kurser
3
Korta kurser
9
Uppdragsutbildning
11
Kulturprogram
15
SMF ‐ studiemotiverande fhsk‐kurs
TOTALT ANTAL DELTAGARVECKOR
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2009
2 317
5 845
1 271
232
38
0
9 703

2010
2 349
5 811
1 007
1 061
28
84
10 340

2011
2 317
5 941
743
676
80
216
9 973
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Uppdragsutbildningar 2011
Antal Antal
Antal
Antal
kurser deltagare kvinnor delt.veck
1
18
18
360
1
10
10
24
1
17
11
31
4
14
12
261
7
59
51
676

Skinnsömnad och formgivning
Livslinjen
Konflikthantering och medling
Livskraft

Studerandes utbildningsbakgrund vid skolans långa
folkhögskolekurser höstterminen, läsåret 2011/2012
Kurs

Utan gr‐
skolekomp

Med gr‐
skolekomp

Utan gymn‐
utbildning

Med 2‐årig
gy‐utbild.

Med 3‐årig
gy‐utbild.

Med högre
utbildning

Allmän linje

8

13

26

18

1

0

Särskild linje

7

11

18

14

163

42

Åldersgrupper vid skolans långa kurser höstterminen,
läsåret 2011/2012
Kurs

< 18 år

18‐24 år

25‐29 år

30‐45 år

46‐60 år

> 60 år

Allmän linje

0

54

8

3

1

0

Särskild linje

0

113

17

24

18

83

Uppdragsutb

0

1

3

5

6

0

Kortkurser och sommarkurser 2011
Folkhögskolan har under den ”tredje terminen”, dvs. under sommaren i regel
en omfattande verksamhet. År 2011 bedrevs 29 olika kurser för 573 deltagare,
vilket är det lägsta antalet sedan 2008. En extra satsning på marknadsföring
genomförts under hösten 2011, bl a deltog personal från skolan på en mässa
för pensionärsorganisationer för att på så sätt informera om kommande
sommar‐kurser. Förutom att kurser genomförts på skolenheterna i Hemse och
Fårösund har även kurser hållits på Stora Karlsö och Gotska Sandön. Exempel
på kurser:
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Gotländsk försommar
Folkmusik
Landskapsmåleri
Arkeologi
Lindy hop o salsa

Designa, rita och sy dina kläder
Lapptäckssömnad
Cykla på norra Gotland
Improvisationsteater
Gotlands medeltid – uppgång och fall

En annan mycket populär kortkurs, är ”Kleiv Pa”. Det är en kurs som riktar sig
till inflyttade ”fastlänningar”, dvs nya gotlänningar och genomförs varje vår.

Redovisning av kort-/sommarkurser 2008-2011
Antal
kurser
31
42
33
29

År
2008
2009
2010
2011

Antal
delt
503
939
747
573

Antal
kvinnor
370
641
531
414

Antal
delt.v
563
1 271
1 007
743

Antal gästnätter, sommarkurser
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Antal kulturevenemang 2008-2011
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År

Antal

2008
2009
2010
2011

29
19
14
40

Ämne 2011

Deltagare Deltagarveckor
2 603
1 703
1 355
2 574

58
38
28
80

Ämne
Sång/musik

Antal
29

Dans

4

Utställning
Tvärkulturellt

6
1
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Ekonomi

Folkhögskolans framgångsfaktorer beskriver en ekonomi i balans och att skapa
alternativ finansiering och minska bidragsberoende.
Under 2011 var folkhögskolans omsättning drygt 41,5 mkr vilket är en ökning i
jämförelse med föregående år. Ökningen beror främst på den extra tilldelning
Folkhögskolan fick från Region Gotland för driften av enheten i Fårösund,
motsvarande 2,6 mkr. Samtidigt har intäkterna från försåld verksamhet
minskat beroende på att färre uppdragsutbildningar genomförts under 2011.

Styrtal / Indikatorer
1. Månadsperiodisering per
1. Åtgärder har vidtagits som
verksamhet/ansvar och kostnadsbild per
förbättrat uppföljningen
verksamhet Uppföljning per månad *
2. En buffert motsvarande 1% av
2. Buffert har ej kunnat skapas
kommunanslaget *
3. Skapa alternativ finansiering och minska 3. Övriga intäkters andel av
bidragsberoende
omsättningen 2011=28%
4. Förbättrad ekonomisk styrning och
(2010=33%)
uppföljning *
4. Se punkt 1

Finansiering

I följande diagram redovisas omsättningen uppdelad på kommun, stat och
egen finansiering.
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Antalet genomförda deltagarveckor är det som utgör grunden för statsbidrag
från Folkbildningsrådet som fastställer taket för antal bidragsberättigade
deltagarveckor. För Gotlands folkhögskola har tilldelningen sedan 2006 legat
stilla på 6 093 deltagarveckor. Finansieringen av resterande veckor måste ske
med andra medel, antingen genom insats från huvudmannen eller genom
försåld verksamhet.
En redovisning av antal deltagarveckor för tiden 2003‐2011 följer här.

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Allmänt
statsbidrag
6 750
8 417
8 268
8 779
8 159
8 030
9 471
9 195
9 081

Tilldelning
FBR
6 848
6 848
6 848
6 093
6 093
6 093
6 093
6 093
6 093

Nedan illustrerat med en graf.
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Procent
Annan
av FBR finansiering
99%
579
123%
1 889
121%
3 294
144%
3 032
134%
3 579
132%
1 190
155%
232
151%
1 061
149%
833

Totalt
7 329
10 306
11 562
11 811
11 738
9 220
9 703
10 256
9 914
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 Medarbetare
Medarbetarenkäten 2011 visar på övervägande goda resultat, inom parantes
anges värdet vid förra undersökningen. En av framgångsfaktorerna för
folkhögskolan är ett rakt och tydligt ledarskap.

Styrtal / Indikatorer
1. Medarbetarna ger minst värdet 4,0 (
4,0 2010) gällande förvaltningens
ledarskap *
2. Medarbetarna ger minst värdet 3,9
(3,87, 2010) gällande upplevelsen av sin
arbetsmiljö *
3. Medarbetarsamtal genomförs till 100%
*
3. På frågan om man känner till styrkortet
för verksamheten, ges minst värdet 4,2.
3. Sjuktalet ska inte överstiga 3,0
4. Medarbetarna har individuella
utvecklingsplaner
5 Minst värdet 4,4 i medarb.enk gällande
arbetets värde o trivsel (4,37 2010)
6. Integrerad jämställdhetsplan som
uppdateras årligen.

1. Resultat 3,91

2. Resultat 3,81
3. Resultat 90%
Frågan har utgått ur enkäten
Uppgift saknas ang. sjuktal
4. Resultat ja = 40%
5. Resultat 4,29
6. Arbete pågår men är
ej avslutat

 Processer
Folkhögskolans huvudprocess är bildning och därtill kommer ett antal
stödprocesser. Huvudprocessen är kartlagd och ett antal av stödprocesserna.
Det övergripande målet handlar om att processerna ska vara samverkande och
effektiva.
Vår huvudprocess ska kännetecknas av kurser med hög kvalitet och en låg
avbrottsfrekvens. Utbildningarna ska vara konkurrenskraftiga och ha ett bra
söktryck. Dessutom ska ett medvetet genusperspektiv genomsyra
utbildningarna.
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Styrtal / Indikatorer
1. Antalet avbrott bör inte överstiga 10 %
för allmän linje och 5 % särskilda linjer. *
2. Kursernas innehåll är tydligt, minst
rikets nivå*
2. Det sammanvägda indexet för delt.mål,
minst rikets nivå*
3. Söktrycket är minst 1,4 på allmän kurs
och 2,0 på särskild*
3. Sammanvägt index för folk‐högskolans
mål, bättre än riket.*
4. Kontinuerligt utvärdera processerna
5. Identifiera brister, upprätta
åtgärdsplan.
6. Genuskunskap finns i samtliga
kursplaner.

1. Avhopp, allmän linje 7,6%
Särskild linje 3,7%
2. Resultat 69, riket 70
Resultat 76, riket 70
3. Söktryck, allmän linje 1,6,
Särskild 2,0
Resultat 76, riket 75
4. Arbete med årshjul
5. Mättal saknas
6. Har införts i kursplaner

Styrprocesser och demokrati
På folkhögskolan finns ett antal styrgrupper som regelbundet sammanträder
och där varje grupp har olika ansvarsområden.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen beslutar på delegation från gymnasie‐ och vuxen‐
utbildningsnämnden/folkhögskolestyrelsen
om
utbildningsutbud
och
kurstider. Övriga ärenden som ledningsgruppen behandlar är av övergripande
slag, t ex gemensamma planeringsdagar, utformningen av prospekt,
utvärderingar, budget, marknadsföring och personalmöten.
Skolans ledningsgrupp har bestått av rektor Thomas Nilsson, kanslichef
Solbritt Lindh, biträdande rektor Meit Fohlin, linjeledare Eva Alvinge,
linjeledare Mats Hallberg, linjeledare Lise Axelsson, linjeledare Anders
Holstensson och internatföreståndare Kristina Winarve.

Linjeledare
Varje linje företräds av en linjeledare som har ett av rektor delegerat ansvar
för linjens ekonomi och ett operativt personalansvar. Linjeledarens ansvar
definieras i ett avtal. Rektor samlar linjeledarna vid två tillfällen per termin för
utvärdering och utbildning.

Kursråd och skolråd
Kursrådet i Hemse består av elever från de olika linjerna och klasserna samt
personal, lärare och internatpersonal. I Fårösund heter motsvarande organ
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skolråd. Dessa råd behandlar frågor som rör verksamheten under pågående
långkurs, som temadagar, föreläsningar, friluftsdagar och internatfrågor.
Vidare tillsattes olika kommittéer för att planera exempelvis temaarbete och
gemensamma aktiviteter.

Övriga grupper
Härutöver har skolan bl.a. samverkansgrupp, och linjeråd med klass‐
konferenser.

Elevkåren och elevrådet
I skolsamhället finns också elevkåren som består av samtliga studerande på
Folkhögskolan. Elevkåren kan inom sig utse ett elevråd, dvs. en styrelse, som
sköter de löpande ärendena. Under vissa år är elevkåren mycket aktiv och man
väljer ett elevråd och därmed också en ordförande som bland annat
samordnar kontakten mellan eleverna och skolan/skolledningen. Andra år
finns inte denna aktivitet utan arbetet ligger nere. Under 2011 har det inte
funnits fungerande elevråd på någon av enheterna

Folkbildningsnätet – skolans intranät
Alla som är verksamma på skolan – personal, studerande och förtroendevalda i
styrelsen får tillgång till Folkbildningsnätet där t ex alla protokoll finns
tillgängliga.



Samhälle

Folkhögskolans etablering och expansion i Fårösund utgör ett betydande inslag
i den regionala utvecklingen på norra Gotland. Gotland har haft en mycket låg
andel personer med högre studier. Här spelar utbildning en viktig roll och ett
av målen är att få fler gotlänningar att studera vidare. Regional utveckling
konkret går ut på att få en större del av arbetskraften i jobb. Men de ökade
arbetstillfällena är så att säga slutprodukten av ett arbete som syftar till att ge
befolkningen god hälsa, utbildning och delaktighet i samhället. Därför handlar
regional utveckling i en vidare mening om allt som får människor att växa,
både mänskligt och ekonomiskt, och ett demokratiskt samhälle där människor
känner sig delaktiga är minst lika viktigt som de ekonomiska förutsättningarna.
Gotlands folkhögskola finns naturligtvis med i utvecklingsarbetet inom
utbildningssatsningen, men har också en bredare roll.
Skolan har under året samarbetat med Arbetsförmedlingen i rekrytering av
ungdomar till de särskilda utbildningsplatser som kallas Studiemotiverande
folkhögskolekurs, SMF. Finansieringen av platserna sker av ett särskilt anslag
från regeringen via arbetsförmedlingen och riktar sig till arbetslösa ungdomar.
En kurs har genomförts och merparten av de studerande har gått vidare till
andra utbildningar på folkhögskolan.
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Styrtal / Indikatorer
1. Antal uppdrags‐ och
samverkansutbildningar, lokalt och eller i
östersjöregionen, .ska vara minst 10 under
ett år.
2. Utvärdera marknadsföringsinsatserna
en gång/år.
3. Aktiva informationsinsatser under
introduktionsveckorna.
4. Att erbjuda minst 50 offentliga
kulturprogram under 2011.
4. Deltagarna har blivit mer intresserade
av kultur än tidigare, index högre än riket.
5. Vidarutveckla miljöprofilen, erbjuda
minst en utbildning/år
5. Deltagarna har blivit mer medvetna om
hur en bättre miljö kan skapas, index på
rikets nivå.
6. Mäta andelen studerande som söker
vidare till annan utbildning *

1. Antal under 2011: 5 st, 676
deltagarveckor
2. Ny marknadsföringsplan finns
3. 48 pers skrev sig på Gotland
mättal saknas
4. 33 arr. Inrapporterade i Avanti,
betydligt fler har genomförts
men inte rapporterats
Frågan finns inte i enkäten,
men däremot om uppnådda
kunskaper om kultur. Resultat
53, riket 58
5. Resultat 53, riket 58
6. Ja: 48%, nej: 13,5%

Omvärldsanalys
Man kan konstatera att efterfrågan på Folkhögskolornas utbildningar och
kurser över landet får betecknas som god, man kan se en ökning av söktrycket
mellan 2008‐2011. Några få skolor har inte klarat att leva upp till de fastlagda
kravet att 15 % av utbildningarna skall utgöras av deltagare med kort
utbildningsbakgrund, allmän linje. Vi befinner oss i en svårbedömd tid där
många reformer inom utbildningssektorn gör läget svårbedömt,
rekryteringsunderlaget inte är självklart från år till år.
Under 2011 har marknadsbilden för vuxenutbildare också förändrats. Ett antal
privata företag och bolag lägger upp kortare eller längre utbildningar, som
vänder sig till arbetsförmedling och försäkringskassa samt framväxten av nya
YH‐utbildningar innebär att utbudet av utbildningar och kurser för vuxna har
ökat under de senaste åren och därmed också konkurrensen. Gotlands
folkhögskola har inte kunnat se att dessa faktorer påverkat rekryteringsläget.
I Folkbildningsrådets redovisning över folkhögskolornas ekonomi framgår det
att många skolor runt om i landet brottas med ekonomiska problem. Flera av
skolorna redovisar underskott i boksluten för andra eller tredje året i rad. En
faktor som framgår av en nationell genomlysning är att internatskolor har
generellt svårare att få ekonomin i balans. En slutsats man kan dra gällande
Folkhögskolans framtida rekrytering av elever och ekonomi i balans ger för
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handen att aktiv marknadsföring och samverkan med andra aktörer är
nödvändiga förutsättningar för att nå en gynnsam utveckling.
Förutom enskilda vägledningssamtal för skolans studerande och för sökande
utifrån, har skolans Studie‐ och yrkesvägledare och andra representanter på
skolan även tagit emot studiebesök från olika håll, skolan har arrangerat
öppethus för allmänheten. Vi har även deltagit i olika former av utåtriktade
informationsaktiviteter, som gymnasieskolornas Framtidsdag i mars samt
temadagar om studier, samt deltagit i en marknadsförings konferens för PRO.

Sammanfattning
2011 på Gotlands folkhögskola har präglats av intensivt arbete och framgång i
avseendet nöjda medarbetare och deltagare.
Att förändra organisationen och beslutsvägarna innebär alltid en viss
turbulens men verksamheten på folkhögskolan har inte på något sätt tappat
fart på grund av detta, snarare tvärt om har det inneburit en stimulans att
jämförelsetal i ett större sammanhang tydligare ser folkhögskolans fördelar.
Folkhögskolan har expanderat sin verksamhet under de senaste 10 åren och
med nyetablering av den omfattning som skolan genomfört tvingas man hela
tiden att revidera administrativa och organisatoriska rutiner. Med denna
belastning i åtanke signalerar det låga sjuktalet och den faktiska stämningen
bland eleverna på såväl den gamla som den nya enheten att 2011 har varit ett
lyckosamt år ur verksamhetssynpunkt.

Per Edman
ordförande i Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

Bilagor:
Resultatrapport 2011
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Thomas Nilsson
rektor

Text
Org
464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel
Taxor o avgifter
Övriga intäkter/inkomster
Hyror och arrenden
Bidrag*
Försäljning vht o entreprenader
Summa vht intäkter

Årsbudget
Ack utfall
tkr
tkr
Jan 11 - Dec 11 Jan 11 - Mån 13 11

Resultat
tkr

-7 907,0
0,0
-991,0
-120,0
-13 165,0
-720,0
-22 903,0

-4 251,1
-0,6
-1 025,2
-3 967,5
-13 490,5
-834,2
-23 569,1

-3 655,9
0,6
34,2
3 847,5
325,5
114,2
666,1

KOSTNADER
Köp av verksamhet
Personalkostnader inkl PO
Lokalhyror
Bränsle, energi o vatten
Förbrukningsmaterial
Diverse övriga tjänster
Kapitalkostnader
Summa vht kostnader

3 611,0
23 042,0
6 974,0
1 850,0
2 409,0
1 975,0
1 078,0
40 939,0

3 332,6
23 181,3
7 165,9
2 015,5
2 329,9
2 512,2
1 077,8
41 615,2

278,4
-139,3
-191,9
-165,5
79,1
-537,2
0,2
-676,2

Resulat f finansiella poster

18 036,0

18 046,1

-10,1

0,0

0,4

-0,4

18 036,0

18 046,5

-10,5

Finansiella intäkter o kostnader
RESULTAT, rambudget

Not*
Statsbidrag från FBR
Basbidrag, utv.bidrag samt profileringsbidrag
Generellt statsbidrag
Förstärkningsbidrag, grundschablom
Extra förstärkningsbidrag
Statsbidrag 2011
Medel tillhörande 2010, reglerad 2011
Medel tillhörande 2011, utbetalas 2012
Totalt i resultaträkningen 2011
Övriga bidrag (inkl periodiseringar över bokslut)
SPSM, (upplupen intäkt 168 tkr)
FBR, EU och medborgarna
FBR, Jämställdhetsmedel
FBR, Studiemotiverande fhsk-kurs
Europeiska Socialfonden
Övrigt
SUMMA BIDRAG ENLIGT OVAN
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‐870,0
‐9 048,1
‐426,0
‐103,8
‐10 447,9
‐121,5
23,2
‐10 546,2

‐1 328,0
‐10,0
‐60,0
‐318,6
‐573,2
‐654,5
‐13 490,5

Bilaga till Handlingsplan, Ekonomisk redovisning

Alternativ 1
Årliga kostnader
Lokalkostnader
Björkanderska huset
Paviljonger hyra
Paviljonger drift
Lokaler HGO 1)
Måltidskostnader
Elever NA 2)

Etableringskostnader 3)
Nyetablering
Avetablering
Entreprenadarbeten
Flyttkostnader

Yta (kvm) Pris/kvm
1100
1500
2600
1500
2600
500
200
1500
Antal
Portionspris Antal dagar
200
10 kr
142

Yta

Pris/kvm
2600
2600
2600

1500
1200

Kostnad
1650000
3900000
1300000
300 000

Summa ca i mkr

285 000
7 435 000

Summa ca i mkr

4 200 000
3 420 000
4 000 000
1 000 000
12 620 000

Båtfrakt
300000
300000

Alternativ 2
Årliga kostnader
Lokalkostnader
Paviljonger hyra
Paviljonger drift
Måltidskostnader
Ingen förändring
Etableringskostnader 3)
Nyetablering
Avetablering
Entreprenadarbeten
Flyttkostnader
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Yta (kvm) Pris/kvm
3900
1500
3900
500
Antal
Portionspris Antal dagar

Yta

Pris/kvm
3900
3900
3900

1500
1200

Kostnad
5850000
1950000

Summa ca i mkr

7 800 000

Summa ca i mkr

6 150 000
4 980 000
4 000 000
500 000
15 630 000

Båtfrakt
300000
300000

1) Analysen visar att det
finns behov av att utnyttja
1,25 lektionssalar samt
arbetsplatser för 4-5
medarbetare i HGO lokaler

2) Alternativet innebär att
måltidskostnaden ökar med ca 10
kr/portion

3)TKF bedömning av
kostnaderna.
Detta omfattar de ny- och
avetableringskostnader som
en paviljongslösning innebär.
Bedömningen grundar sig på
prisexempel från
fastlandsskola enligt
följande:
Nyetablering:1200 kr/m2
Avetablering: 900 kr/m2
Med hänsyn taget till att
prisuppgifterna är årsgamla
är bedömningen att
kostnaden uppgår till:
Nyetablering:1500 kr/m2
Avetablering: 1200 kr/m2
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 24 april 2012

Samordning medieutbildningar
Uppdrag

EAG presenterade i sitt underlag inför beslut om antagning på inriktningen
Estetik och media inom det estetiska programmet några av de
samordningsmöjligheter som finns mellan olika medieutbildningar inom vår
förvaltning. Rektor skriver: ” Vi har gjort åtaganden om en hög kvalitet på
utbildningen. Detta kräver uppdateringar av teknik. Behovet av investeringar i en ny TVstudio är akut. En sådan studio kan samnyttjas av medieinriktningar på
Samhällsprogrammet och Filmutbildningen på Folkhögskolan i Fårösund. En ekonomisk
effektivisering är att placera all TV-teknik på filmutbildningen. Här finns även möjligheter
för externa nyttjare och intäkter i form av uthyrning.” Med anledning av detta och en
försämrad sökandebild har Per Edman gett GVF i uppdrag att utreda
förutsättningarna för samordning mellan förvaltningens olika
medieutbildningar. Utredningens resultat skall redovisas inför GVN:s beslut
om gymnasieskolans framtida utbildningsutbud den 10 oktober 2012.
Uppdragets innehåll

Uppdragets huvudinriktning är en inventering av de olika medieutbildningarnas
innehåll och kopplat till detta utbildningarnas behov av kompetens, lokaler och
utrustning. De utbildningar som omfattas av utredningen är Estetik och media,
medieinriktningen på SA, Teknikprogrammets medieprofil och Folkhögskolans
filmutbildning.
Några frågor som skall besvaras av utredningen är:
• Gemensamt innehåll och gemensamma kompetensbehov mellan två
eller flera utbildningar?
• Möjlighet att samutnyttja lärare, tekniksupport, lokaler och
teknik/utrustning?
• Möjligheter till uthyrning?
Genomförande

En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter och
förvaltningen bildas. Utbildningschefen utser vem som skall leda
arbetsgruppen. Utredningen skall vara färdig för utskick till au den 18
september.
Tidsplan
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Det är ledningsgruppens bedömning att det är svårt att utreda och föreslå mer
djupgående och långsiktiga förändringar till den 1 september. Förslaget är att
utredningen redovisas i etapper med ett första underlag färdigt 1 september.
Hela utredningen bedöms vara färdig i slutet av november. En grov tidsplan
för arbetsgruppens arbete ser ut på följande sätt:
Maj-juni
Augusti
7 september
26 september
10 oktober
16 november
28 november
12 decemberr

Möte med arbetsgruppens skolledare
Möte där skolledare och medarbetare medverkar
Ett första underlag diskuteras på ledningsgruppen
Ett första underlag till arbetsutskott
Föredragning nämnden
Ledningsgrupp
Arbetsutskott
Nämnd

Mötesdagar för arbetsgruppen beslutas på ledningsmötet den11 maj.

Alf Nilsson
Stabschef
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2 maj 2012

Gymnasieskolans långsiktiga utbildningsutbud
Uppdrag

Uppdraget är att:
Ta fram underlag inför ett långsiktigt beslut om ett utbildningsutbud
anpassat till ett vikande elevunderlag.
Se över och revidera nuvarande programpeng för NP och IM.
Föreslå vilka program och inriktningar som skall erbjudas i ett mer
långsiktigt perspektiv samt ange vilka villkor som bör gälla för program
som är i farozonen (t.ex. lägsta antalet elever för att starta).
I uppdraget ligger också att hitta lösningar som leder till att kostnader för
gymnasieutbildning närmar sig genomsnittet för riket och/eller jämförbara
kommuners gymnasiekostnader.
Utgångspunkter

De viktigaste utgångspunkterna för arbetet med att föreslå utbildningsutbud är:
Den förväntade elevutvecklingen (årskullarna de närmaste fem åren).
Prognos över elevernas val av program och inriktningar de närmaste
tre åren.
En redovisning av elevprognos och programkostnader för respektive
program. I samband med det identifieras nödvändiga
organisationsförändringar samt ej utnyttjade samläsningsmöjligheter
(inom skolan och mellan skolor).
En särskild beskrivning av de frivilliga verksamheterna och dess
kostnader och eventuella konsekvenser för den obligatoriska
verksamheten (NIU, särskild variant musik, m.m.).
En kostnadsjämförelse med riksprislistan och jämförbara kommuner. I
jämförelsen med andra kommuner skall olika kostnadsslag som
undervisning, lärverktyg, lokaler m.m. redovisas på programnivå.
Särskilt viktigt att identifiera och jämföra kostnader som inte är direkta
undervisningskostnader (den administrativa utredningen ”bakas in”).
En bedömning av möjligheter till APL (samarbetet med branschen)
med kvalitet och förutsättningarna för lärlingsutbildning.
En bedömning av utbildningens betydelse för region Gotland (med
prognostiserad kostnad förstås).
En bedömning av hur utbildningens kvalitet påverkas av minskade
elevtal och åtgärder som vidtas för att minska programmets kostnader.
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Region Gotland

För varje program föreslås ett lägsta antal elever för att starta programmet samt
i förekommande fall hur många elever som krävs för att fler än en inriktning
skall erbjudas.
Elevutveckling

Jimmys diagram över elevutvecklingen klipps in.
Prognos över elevernas val av program och inriktningar

Grunden för den prognos som görs avseende elevernas fördelning på olika
program och inriktningar är den sammanställning och analys som gjorts inför
GVN:s beslut 2012-04-10--11 om utbildningsutbud läsåret 2012/13. Utöver
intagningsstatistik med prognos inför läsåret 2012/13 innehåller underlaget
förvaltningens och rektorernas analys, ställningstaganden och åtgärder för att
minska programmets kostnader. Underlaget kompletteras i denna utredning
med en modell som relaterar förväntat antal elever till en självkostnadskalkyl
för programmet. Här görs också jämförelser med riksprislistan och jämförbara
kommuner.
Avstämning med respektive skola

Modellen som används för att räkna fram ett programs självkostnad och vad
som krävs för att utbildningen skall bära sina egna kostnader stäms av med den
enskilda skolan. Några av de frågor som då kommer att tas upp är:
Stämmer elevprognosen?
Vad är lägsta elevtal för att starta programmet? Lägsta elevtal för att
starta mer än en inriktning? Samtliga inriktningar?
Lärlingsutbildning istället för skolförlagd utbildning?
Samarbetet med branschen och förutsättningarna för APL med
kvalitet.
Möjlighet att upprätthålla hög kvalitet? Investeringsbehov?
Utbildningens betydelse för region Gotland?
Möjliga effektiviseringar av organisationen/lokaler och framtida
personalbehov?
Frivillig verksamhet på skolan?
Förväntat resultat

Utredningen kommer, utifrån de utgångspunkter/kriterier som redovisats
inledningsvis, att:
-
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föreslå en reviderad programpeng (IM i juni, övriga program inför
2013),
föreslå vilka program eller inriktningar som skall erbjudas, samt
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

-

föreslå vilka villkor och förutsättningar som bör gälla för att ett
program eller en inriktning skall starta.

Tidsplan

25 april
27 april
9 maj
Vecka 19-21
30 maj
13 juni
1 september
Vecka 36-38
10 oktober
November

Alf Nilsson
Stabschef
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Uppdraget presenteras för arbetsutskottet
Diskussion och beslut i ledningsgruppen
Uppdrag med tidsplan presenteras för nämnden
Dialog med skolorna (skolbesök AN, JSö)
Förslag till programpeng för IM presenteras för au
Beslut programpeng för IM
Beslutsunderlag tillgängligt för nämnden
Dialogmöten allmänhet och politiker
Beslut avseende utbildningsutbudet
Beslut programpeng nationella program

Jimmy Söderström
Ekonomichef

