Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Nämnd, onsdag den 12 februari 2014

Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se

Tid:
Plats:

kl 09.00 – 16.30
Rügen, Wisborg, Visby

Ärenden:

Ärende

1.
2.
3.
4.
5. GVN AU § 4

Mötets öppnande

Årsbokslut 2013

Beslut

6. GVN AU § 5

Komplettering delegationsordning - försäljning av lös egenedom

Beslut

7. GVN AU § 8
8.

Äskande Ungdomskraft

Beslut

Bilaga ss 1-68
Bilaga ss 69-70 samt i kallelse AU
ss 3-5
Bilaga i kallelse AU ss 11-13

Äskande Folkhögskolan
Information från förvaltning:
i.
KomVux/Arbetsmarknadsenheten (AME) Bo Kristiansson 11.00
ii.
Olle Jansson, UU/HGO kl 13.00
iii.
Nya Sävehuset, Rolf Andersson och Cecilia Kollai kl 13.45
iv.
YH-utbildning vindkraft/servicetekniker
v.
Rekrytering ny FC
vi.
Ny skolorganisation
vii.
Kvalitetsrapport 3 - verksamhetsberättelse gymnasieskolan och Komvux
Delegations- och anmälningsärenden

Beslut

Bilaga s 71

9.

10.
11.
12.

Val av justerare och tidpunkt för justering

Beslut

Godkännande av dagordning

Beslut

Information från samverkan

Rapport

Övriga frågor
Mötets avslutande

Per Edman, ordförande

Rapport

Rapport

i.
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iv.
v.
vi.
vii.

–
Bilaga ss 72-100
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen
ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2013

TOTALT

FEBR DELÅR 1 APRIL
-7 300 -6 770 -6 770

MAJ
-6 770

JUNI DELÅR 2 SEPT
-6 770 -6 080 -6 740

AVD OCH SKOLFORMER

-2 350

-2 890

-2 890

-2 890

-2 890

-320

-670

230

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

1,8%

-2 350

-2 890

-2 890

-2 890

-2 890

-2 420

-2 770

-2 770

-2 215

-2,5%

Vuxenutbildningen

0

0

0

0

0

1 100

1 100

1 900

2 273

9,0%

Folkhögskolan

0

0

0

0

0

300

300

400

-22

-0,1%

Lövsta landsbygdscentr.

0

0

0

0

0

700

700

700

525

2,3%

Arbetsmarknad/IVT

0

0

0

0

0

0

0

0

-7

GYMNASIESKOLOR

-4 950

-3 880

-3 880

-3 880

-3 880

-5 760

-6 070

Antagning, interkom. ers.

0

-1 560

-1 560

-1 560

-1 560

-2 370

-2 370

-3 240

-3 454

-9,2%

Inack- och reseersättning

0

150

150

150

150

150

150

200

231

6,7%

Bibliotek Säve

0

0

0

0

0

0

0

0

74

5,0%

Bibliotek Visby Norr

0

0

0

0

0

0

0

0

-53

-4,8%

Idrottsgymnasiet

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-0,2%

-470

-300

-300

-300

-300

-1 400

-1 400

-1 300

-876

-2,5%

Elfrida Andreégymnasiet

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-2 500

-2 500

-2 500

-1 813

-5,3%

Christopher Polhemgymn.

-2 980

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-3 400

-4 300

-5 000

-4 953

-7,5%

0

4 330

4 330

4 330

4 330

3 760

4 350

4 200

4 366

3,5%

Ordförande
Stab

Richard Steffengymnasiet

Resursfördelning
Not

Avvikelseprocent avser resultatet i förhållande till bruttoomslutning-budget
Arbetsmarknad/IVT uppsamlat under 2013

MUP Sammanställning slutlig 2013
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2014-01-28

Sida 1

NOV
RES
AVV
-7 410 -5 910 - 0

-7 640 -6 479

-0

Sida 1 (4)

Årets resultat 2013
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Inledning till verksamheternas årsbokslut
Materialet redovisar respektive rektorsområdes, resultatenhet, ekonomiska resultat samt väsentliga och
kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. Ordningsföljden för de redovisade enheterna följer den
struktur som redovisningen, prognos, har varit till nämnden d.v.s. först ordförande sedan förvaltning och
slutligen gymnasiet. Föregående sida, första sidan, i det här materialet visar de prognoser som varit under året
vid olika tidpunkter med det slutliga resultatet samt avvikelse i procent i sista kolumnen.
Förvaltningens samlade driftsresultat inklusive semesterlöneskulden blev -5 910 tkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Alla enheter medräknade
Resultatrapport (tkr)
Budget

Intäkter

-207 166

13 280

156 786

165 951

-9 165

67 487

67 920

-433

259 695

269 287

-9 592

290 082

295 992

-5 910

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

-193 886

Personalkostnader

Not

Utfall

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat

Elevflöden, skolformen gymnasiet
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

Christopher Polhemgymnasiet

733,5

766,5

-33,0

Elfrida Andréegymnasiet

398,5

417,0

-18,5

Richard Steffengymnasiet

540,5

566,0

-25,5

16,5

10,0

6,5

1 689,0 1 759,5

-70,5

Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan
Guteskolan AB

221,0

220,5

0,5

221,0

220,5

0,5

1 910,0 1 980,0

-70,0

Fristående skolan
Summa egna kommunen
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

Elever från annan kommun, budget 51 elever

-

Elever i kommunal gymnasieskola

56,5

59,0

-2,5

Elever i fristående gymnsieskola

65,5

64,0

1,5

122,0

123,0

-1,0

2 032,0 2 103,0

-71,0

Interkommunal ersättning
Totalt

Elever från annan kommun verkligt-budget 37-51=-14
elever

Elevflöden, skolformen vuxenutbildning
Antal

2013

2012

2011

Egen verksamhet

200

221

260

Upphandlad verksamhet

406

258

347
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Årets resultat 2013
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Elevflöden, skolformen folkbildning
Antal

2013

Deltagarveckor, faktiska
Sommarkurser
Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

2012

2011

10 403

10 290

9 873

37

39

29

4 160

4 459

3 542

366

376

348

Kommentar till elevflöden
Tyngdpunkten i kommentaren läggs på skolformen gymnasiet då elevtalen visar på att det funnits en
överbudgetering med 70 elever, detta har genererat ett överskott i resursfördelningen med 4 366 tkr.
Anledningen till elevavvikelsen beskriver rektor närmare i de efterföljande avsnitten. Vid analys av elevtal i
förhållande till planeringsunderlaget för åk 1 kan det konstateras att planerade elever var mycket högre än
verkligt antal. De senaste åren har det varit ungefär 30 till 35 fler elever som påbörjat, åk 1, sin utbildning i
förhållande till det planeringsunderlag som inhämtas från grundskolan och för år 2013 blev det ett omvänt
förhållande, detta förklarar en del av avvikelsen.
Den interkommunala ersättningens grundbelopp har varit aningen för lågt budgeterat per elev, vilket har
medfört en något högre ekonomisk avvikelse än vad elevtalen medger.
Elevflöden för de andra skolformerna kommenteras senare i redovisningen.
Ordförande Per

Edman

Resultatrapport (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Personalkostnader

702

627

75

Övriga kostnader

127

187

-60

814

15

Summa 829

Staben

Jan Holmquist, Alf Nilsson, Jimmy Söderström, Örjan
Hillbom, Björn Linder, Mats Lagerqvist, Jan Svensson, Rolf
Andersson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Resultat

-2 393

-6 318

3 925

6 631

11 392

-4 761

50 821

51 160

-339

155 103

151 778

3 325

210 162

208 011

2 151

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat
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Resultatrapport (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

7101 Förvaltningschef

2 040

1 937

103

7102 Stabschef

4 617

5 220

-603

7103 Ekonomichef

77 880

79 518

-1 638

7104 Projektledare

125

183

-58

5

-27

32

40

304

-264

124 077

119 711

4 366

1 378

1 165

213

7110 Ungdomscentrum

-

-

-

7111 Nätverk ungdomsfrågor

-

-

-

210 162

208 011

2 151

7105 Verksamhetsutvecklare IT
7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7109 IT-strateg

Summa

Resultatrapport per resultatenhet (tkr)
Förvaltningschef
Intäkter
Personalkostnader

Budget

Stabschef
Intäkter
Personalkostnader

-30

0

2 040

1 943

97

30

24

6

2 040

1 937

103

Budget

Summa
Ekonomichef
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

-243

-240

-3

4 176

4 355

-179

0

10

-10

684

1 095

-411

4 617

5 220

-603

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

-30

Övriga kostnader
Summa

Utfall

Budget

Utfall

Resultat

-1 810

-1 465

-345

415

1 789

-1 374

50 821

50 934

-113

28 454

28 261

193

77 880

79 518

-1 638

Kommentar till resultatet, stab
Förvaltningschefens avvikelse förklaras av, en vakant stabstjänst.
Stabschefens avvikelse på lönekostnader avser löneökningar som ej kompenseras samt 0,5 IT-strateg. Övriga
kostnader är b.la. 242 tkr ”svarstjänst växeltelefoni” där kostnaden egentligen skulle ha fördelats ut, i övrigt är
det lite olika poster som inte gått ihop sig.
Ekonomichefens avvikelse på intäktssidan förklaras av ofördelat spar på 611 tkr som avsåg ”Följa ramavtal”,
det har även kommit in andra medel som varit obudgeterat som exempelvis 100 tkr från elevvården samt 60
tkr för uthyrning av lokaler. Personalkostnader är i sin grund övertaligheten med 1 789 tkr, en budget var
också tilldelad för semesterlöneskuldsförändringen på 380 tkr samt en lönepott om 35 tkr för speciell
GVN 2014-02-12
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lönesatsning. Förändringar i lokalkostnader gjorde slutligen att differensen endast blev -113 tkr där ingår
lokalen Via Nova -391 tkr och städet blev aningens billigare. Den positiva avvikelsen på övriga kostnader
avser tilläggsbeloppet.
Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats GVN.
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

3 754

3 665

89

24501 Återanskaffning

2 086

1 158

928

0

184

-184

24503 Maskinutrustning

146

973

-827

24508 Bygginv/verksamhetsanp

238

235

3

24509 Säkerhet/handikappanp

406

228

178

6 630

6 443

187

24502 Läromedel

Summa

Kommentar till investeringar
Avvikelsen på 187 tkr skall sökas som kompletteringsbudget, med det menas att medlen skall föras över till år
2014. Investeringar av kategori ”potten” 2,5 mkr har i huvudsak gått till läromedel. Budget för ITkringutrustning, 1 mkr, har till största delen gått till investeringar för en gemensam klassrumsstandard och
utbyggnad av trådlösa nätverk. Kompletteringsbudget på 430 tkr har gått till investering i köket på
Folkhögskolan samt maskiner på Lövsta. Ett extra anslag från ITT till GVN om 2,7 mkr har använts för 1t1satsning som exempelvis lärardatorer, utbyggnad av trådlösa nätverk och Ipads till elever. Den negativa
posten på 184 tkr i tabellen ovan avser flytt och iordningställande av fysiksalar för gymnasiet på norr, tillhör
kategori ofinansierade evakueringskostnader.
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Årsbokslut 2013
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Stab

Jan Holmquist, Alf Nilsson, Jimmy
Söderström, Örjan Hillbom, Björn Linder,
Mats Lagerqvist

Väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven
Utifrån styrkortsperspektiven – 1.brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare och ledare, 4.
processer, 5. samhälle (här redovisas inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet). Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse ska kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
årsbokslut 2013
Staben, ekonomi
Delårsrapport 1
På staben kommer avvikelsen i huvudsak bero på:


Utbildningschef, personalkostnader -216 tkr, ej budgeterad slutlön för rektor, ej
budgeterad täckning för löneökningar.



Stabschef, personalkostnader samt övriga kostnader -170 tkr, ej budgeterad täckning
för löneökningar.



Ekonomichef, spar -612 tkr, övertalighet -1 500 tkr, lokaler Via Nova -391 tkr.
Summa -2 889 tkr

Delårsrapport 2
På staben kommer avvikelsen i huvudsak bero på:


Utbildningschef, personalkostnader 129 tkr, ej budgeterad slutlön för en rektor, ej
budgeterad täckning för löneökningar samt besparing i personalkostnader för en
stabschef.



Stabschef, personalkostnader -304 tkr – finns ej budgeterad täckning för
löneökningar samt en 0,5 tjänst IT-strateg. Övriga kostnader -93 i avvikelsen ingår
medfinansiering av SSA-konferens 47 tkr.



Ekonomichef, spar -612 tkr, övertalighet -1 577, städ 140 tkr, Via Nova -391 tkr,
tilläggsbelopp 200, löneadministration 90 tkr.
Summa -2 420 tkr
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Årsbokslut 2013
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ungdomskraft

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 2013
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Resultat på deltagarnivå fram till januari 2014 55 avslutade deltagare i projektet, varav 32 till
utbildning, 8 till arbetsmarknaden, 15 till annan verksamhet. Projektet har kvar 31 deltagare
varav 11 hemmasittare och en kö på 14 deltagare.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa 0

Utfall

Resultat

-4 158
3 267
100
792

4 158
-3 267
-100
-792
0

Har periodiserat över förväntade intäkter om 2 762 tkr till år 2014.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
En medarbetare är tjänstledig för studier och en medarbetare är tjänstledig för att arbeta i
grundskolan resursskolan Motivet sedan höstterminsstarten. Tjänster är tillsatta med vikarier
sedan 1/11 2013. Personalen har haft handledning under året ärendehandledning och
grupphandledning
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4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Projektet uppnått målet med ursprungsmålet att under projekttiden arbeta med 60-70
ungdomar med att 80% skall komma in i utbildning eller praktik/arbete. Projektet har även
lyckats med att skapa en modell för hur regionens informationsansvar skall fullgöras.
Projektet har blivit etablerat som en viktig samarbetspartner i regionens arbete med att
förebygga utanförskap för ungdomar i åldern 16-24 år. Tillsammans med gymnasieskolans
introduktionsprogram för obehöriga elever har vi utvecklat en samordning för att motverka
att ungdomar avslutar sin utbildning.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Några av våra deltagare är i behov av egna boenden med mycket stöd. Dessa boenden finns
inte att tillgå inom Region Gotland. Detta innebär att vårt arbete med dessa deltagare
stannar upp.
En Samordnad individuell plan - SIP är ett verktyg som är på väg att börja fungera. I planen
klargörs de olika verksamheternas olika ansvar och vem som gör vad.
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Bo Kristiansson

Vuxenutbildning samt
arbetsmarknad

Resultatrapport (tkr), vuxenutbildning
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-5 270

-10 797

5 527

Personalkostnader

13 413

15 493

-2 080

532

677

-145

11 446

12 474

-1 028

20 121

17 848

2 273

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Arbetsmarknad (tkr)

Budget

Utfall

Intäkter

Resultat

-608

608

Personalkostnader

392

-392

Övriga kostnader

205

-205

Summa -11

11

Elevflöden
Elevjustering har ej gjorts då tilldelningen av budget är en rambudget.
Antal

2013

2012

2011

Egen verksamhet

200

221

260

Upphandlad verksamhet

406

258

347

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24500 IT
24501 Återanskaffning
24502 Läromedel
Summa 148

Utfall

Resultat

0

41

-41

148

83

65

0

22

-22

146

2

Kommentar till resultatet
Se ekonomiavsnittet.
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Vuxenutbildningen

Bo Kristiansson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare och ledare, 4.
processer, 5. samhälle (här redovisas inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet). Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse ska kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2013
1. Brukare/kunder (exempelvis barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Vi har fått något ökade statliga medel för yrkesvux (jämfört med mycket låg nivå 2012).
Fortsatt stort intresse är det för våra distanskurser (cirka 400 studerande). Inom sfi –
svenskundervisning för invandrare har vi cirka 125 studerande från 50 länder, inom
grundläggande utbildning cirka 50 studerande och på gymnasial nivå
(klassrumsundervisning) cirka 130 studerande.
Kompetensutvecklingsprojektet InterCom genomförs enligt plan och vi är nu i
genomförandefasen av utbildningar för offentlig förvaltning, privata företag samt
företagsnätverk. Totalt berörs cirka 300 personer.
Delårsrapport 2
Nivå på antalet studerande som under förra perioden. Nöjdkundindex har genomförts både
avseende klassrumsundervisning och distansundervisning (i samarbete med Hermods). Båda
indexen visar att våra studerande är mycket nöjda med vår verksamhet.
Pågående projekt, InterCom, Kleiv Pa, Medborgarplatsen samt SYV-projektet fortlöper enligt
plan.
I juni färdigställdes ett speciellt tillgänglighetsrum som skall fungera som ett visnings- och
experimentrum för personer med funktionsnedsättningar.
I juni påbörjades också arbetet med att bygga upp en Arbetsmarknadsenhet där ansvaret
ligger på Komvux rektor. Under sommaren utannonserades 4 tjänster för detta uppdrag.
Period 3 (september – december)
De kundmätningar som genomförts – både avseende distans- och klassrumsundervisning
visar fortsatt höga värden. För att bibehålla de goda siffrorna satsas mer på
specialpedagogisk verksamhet (även kvällstid) och utökad studieteksverksamhet. Under
hösten genomförde rektor kursråd med ca 25 grupper där samtal fördes med både
studerande och undervisande lärare.
Pågående projekt rullar på enligt plan. Förhandsbesked om ca 1 miljon kronor för ett
specialpedagogiskt projekt i samarbete med Ungdomskraft erhålls från Specialpedagogiska
myndigheten i Stockholm.
Inom ramen för nybildade Arbetsmarknadsenheten och dess sektor Steget anställdes fyra
personer under hösten och samtliga var på vilket inneburit att ca 100 praktikanter var
placerade vid årsskiftet.
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2. Ekonomi (exempelvis faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Komvux följer budget. Vi har något högre personalkostnader än beräknat p g a hög
sjukfrånvaro i början av året.
Delårsrapport 2
Verksamheten beräknas lämna ett överskott på årsbasis på ca 1 100 000 kronor. Det finns
huvudsakligen två orsaker till överskottet. För det första så har verksamheten ansökt och fått
ett antal projektfinansieringar som delvis täcker ordinarie verksamhets kostnader. För det
andra så har vi sökt och erhållit mer statliga medel för yrkesutbildning än beräknat – medel
som inte utnyttjats fullt ut. Dessa extramedel erhölls sent på året (augusti).
Period 3 (september – december)
Verksamheten förväntas lämna ett överskott på ca 1 100 000 kronor (exklusive en
periodisering på InterCom medel på motsvarande belopp från 2013 till 2014).
Förutom de orsaker som angivits under delårsrapport så bidrar en ytterst slimad ledning och
administration till dettta positiva resultat. Ett arbete att förstärka ledningsorganisationen i
vuxenutbildningen/arbetsmarknadsenheten påbörjades i slutet av 2013.

3. Medarbetare och ledare (exempelvis personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Komvux har genomfört omfattande kompetensutveckling för all personal, delvis inom ramen
för InterCom. Samtlig personal har en egen kompetensutvecklingsplan för kommande år.
Vi har haft svårighet att rekrytera studie- och yrkesvägledare inför hösten 2013.
Delårsrapport 2
Komvux genomför en kompetensutvecklingssatsning inom området Andraspråksperspektiv
på vuxenutbildning.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg.
Period 3 (september – december)
Expansiv verksamhet kräver mer ledningsresurs. De synergier som en expansion medför (ex
nära samverkan vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten) kan begränsas om inte
ledningsfunktionen förstärks.
Låg sjukfrånvaro även om en långtidsjukskriven medarbetare påverkar värdet.
Den årliga medarbetarenkäten visar fortsatt höga värden. Medarbetarenkäten är presenterad
för all personal.

4. Processer (exempelvis lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vuxenutbildningsreformen har börjat tillämpas från 1 juli 2012 och implementeringen har
fungerat väl.
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Delårsrapport 2
I juni genomfördes ett omfattande mål- och visionsarbete med målsättningen att skapa en
mer målorienterad verksamhet.
Period 3 (september – december)
Under hösten fastställdes verksamhetens nya vision. Därefter arbetades åtta övergripande
mål fram. Både visionen och de övergripande målen är framtagna i ett nära samarbete med
personalen.
För den nybilade Arbetsmarknadsenheten har en processbeskrivning arbetats fram.

5. Samhälle (exempelvis faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Komvux har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Vi har fått
uppdraget av socialförvaltningen att ta hand om samhällsintroduktionen för nyanlända
flyktingar. I samarbete med Gotlands folkhögskola och Gotlands museum genomför vi ett
stort integrationsprojekt finansierat med medel från bland annat Allmänna arvsfonden.
I samarbete med Länsstyrelsen Gotland har vi etablerat ett medborgarkontor som ska
underlätta integrationen av invandrare i det svenska samhället.
Delårsrapport 2
Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen avseende våra yrkesutbildningar,
Arbetsmarknadsenheten och SFI.
Inom ramen för InterCom har vi samarbete med ett stort antal företag,
företagarorganisationer samt offentlig förvaltning.
Period 3 (september – december)
Inom ramen för Arbetsmarknadsenheten har ett ytterligare utökat samarbete med
Arbetsförmedlingen skett. Representanter från Vuxenutbildningen ingår i ett antal nätverk,
ex; Integrationsnätverk, Kompetensplattform, Arbetsmarknadsforum, styrgrupper för
projekten InterCom och Kleiv pa, olika branschråd mm. Noterbart är att Vuxenutbildningen
som helhet blivit mer aktiv i olika samhällsfrågor, givetvis främst inom området
kompetensförsörjning.
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Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Resultat

-24 462

-25 517

1 055

24 540

24 633

-93

9 261

9 631

-370

9 450

10 065

-615

18 789

18 811

-22

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Elevflöden
Antal

2013

Deltagarveckor, faktiska
Sommarkurser
Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24500 IT

2012

2011

10 403

10 290

9 873

37

39

29

4 160

4 459

3 542

366

376

348

Utfall

Resultat

0

101

-101

24501 Återanskaffning

328

325

3

24508 Bygginv/verksamhetsanp

184

184

0

609

-97

Summa 512

Kommentar till resultatet
Se ekonomiavsnittet.
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Gotlands folkhögskola

Thomas Nilsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare och ledare, 4.
processer, 5. samhälle (här redovisas inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet). Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse ska kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
årsbokslut 2013
1. Brukare/kunder (exempelvis barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1: Vårterminen 2013 har börjat med välfyllda utbildningar. En ny
introduktionskurs har startat, kallad vårkursen, med ett tiotal deltagare. Rekryteringen inför
höstens utbildningar har just påbörjats. Antalet sökande är det ännu för tidigt att uttala sig
om.
Beläggningsprognosen inför sommaren ser ganska god ut i jämförelse med föregående år.
Dock är det högst preliminära siffror.
Delårsrapport 2
Sommarkurserna på folkhögskolan har just avslutats och verksamheten har fungerat väl.
Skolan kan räkna in ca 4 100 gästnätter vilket ungefär motsvarar förra årets resultat.
Höstterminen har startat upp med välfyllda klasser och internat. Skolan beräknar att starta
ännu en höstkurs med arbetslösa ungdomar som rekryteras av AF. Den totala verksamheten
är stabil och följer skolans planer i allt väsentligt.
Period 3 (september – december) Höstterminen genomfördes med välfyllda grupper på båda
enheterna. En höstkurs genomfördes med deltagare rekryterade via AF. Flertalet av
deltagarna har placerats i ordinarie klasser under vårterminen för vidare studier.

2. Ekonomi (exempelvis faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1: Det ekonomiska utfallet följer budget. Osäkerhetsfaktorerna är färre år
2013 då de flesta personalomställningarna är avklarade. Beläggningsgraden inför sommaren
2013 avseende externa gäster och antalet gästnätter bör bidra till ett positivt resultat för
helåret.
Delårsrapport 2 Det ekonomiska utfallet följer budget och prognos, resultatet per den 31
augusti är +625 tkr resultatet på helår beräknas till ca +300 tkr. En besvärande osäkerhet är
huruvida Esf-bidragen för projekt Livskraft kommer att följa budget, nya beräknings från ESF
kan påverka slutresultatet.

Period 3 (september – december) Resultatet för 2013 blev ett litet underskott på 22 tkr och
då inkluderas en semesterlöneskuld på 275 tkr som belastat resultatet. Semesterlöneskulden
har exkluderats vid prognosen för delår 2, exkluderas den även i bokslutet innebär det att
verksamheten i princip gjort ett överskott på 253 tkr exkl semesterlöneskulden.
ESF-bidragen har inte påverkats negativ under 2013, se Delår 2 ovan.
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3. Medarbetare och ledare (exempelvis personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1: Från årsskiftet gäller ett nytt arbetstidsavtal för folkhögskolans lärare.
Implementering av det nya avtalet pågår. APT och personalmöten har präglats av samtal
kring avtalet och förståelsen av detta. Folkhögskolan redovisar mycket goda resultat i
senaste medarbetarenkäten. Uppföljning av de svagaste resultaten: handlingsplan upprättad
och åtgärdsplan påbörjad.
Delårsrapport 2
Flera lärare har deltagit i sommarkursverksamheten och den nya terminens utläggning i
fråga om timmar och uppdrag följer helt detta nya avtal. Ett första utvärderingstillfälle
infaller i september. Personalsituationen är stabil och klimatet bland medarbetarna är gott.

Period 3 (september – december)
Medarbetarenkäten visade på mycket positiva resultat trots pågående samtal om
arbetstidsavtal. En handlingsplan är framtagen för att åtgärda de enskilda områden som fått
lägst omdöme.

4. Processer (exempelvis 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 beträffande måluppfyllelsen, då
många mätningar görs vid terminens slut i maj.
Delårsrapport 2
En särskild handlingsplan är under utarbetande utifrån de deltagarenkäter som genomfördes
under våren.
Period 3 (september – december)
En deltagarenkät genomfördes under sista kvartalet, resultaten är ännu inte utvärderade
men vid en snabb genomläsning framträder inga större förändringar.

5. Samhälle (exempelvis faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1: Det goda samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter kring rekryteringen
av deltagare till SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs. Från höstens grupp av arbetslösa
ungdomar har huvuddelen valt att gå vidare med studier på folkhögskolan under
vårterminen. Rekrytering kring en ny kurs med start till hösten 2013 planeras. Goda
samarbeten har också etablerats med Försäkringskassan och socialförvaltningen, gällande
deltagare i kurserna Livskraft (bland annat för deltagare som står långt från
arbetsmarknaden, är sjukskrivna eller har aktivitetsersättning) och Enter (för deltagare med
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diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom ett högfungerande
autismspektratillstånd). Samtal pågår med socialförvaltningen gällande mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
Delårsrapport 2
Någon särskild grupp för ensamkommande flyktingbarn har inte ännu inte startat upp men
samtalen med socialförvaltningen fortsätter. Samarbetet med AF gällande arbetslösa
ungdomar fungerar utmärkt . Folkhögskolan fick under perioden uppdraget att definiera och
påbörja förprojekteringen för det tilltänkta filmklustret på norra Gotland. Förberedelsearbetet
har påbörjats och intensifieras under period 3.
Period 3 (september – december)Förprojekteringsarbetet gällande filmklustret har pågått
under hösten. Anpassningar av lokaler planeras och verksamheternas inflyttning planeras till
mars månad, projektet leds av en styrgrupp och arbete och samverkan på verksamhetsnivå
planeras av en arbetsgrupp. Folkhögskolan har fortsatt ett gott samarbete med AF och
planerar för att ta emot en ny SMF-kurs under vårterminen

GVN 2014-02-12
18/100

Sida 16

Sida 1 (1)

Årets resultat 2013
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Lövsta Landsbygdscentrum

Jörgen Olsson

Resultatrapport (tkr)
Lövsta
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-17 200

-19 667

2 467

Personalkostnader

6 838

7 581

-743

Lokalkostnader

4 602

4 323

279

Övriga kostnader

10 985

12 463

-1 478

Summa

5 225

4 700

525

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24501 Återanskaffning

839

0

839

24503 Maskinutrustning

146

973

-827

973

12

Summa 985

Kommentar till resultatet
För Gården präglas året av en ökning av omsättningen som också tyvärr äts upp av fortsatt höga foderpriser.
Gården redovisar ett resultat som är 360 tkr sämre än budgeterat och gårdens del av rambudgeten är
således 2 550 tkr.
Alla fastigheter är uthyrda men under året har lokalvården flyttats över till konferensen vilket gör att fastighet
visar något lägre intäkter än budget . Vi har ökat underhållstakten och därmed kostnaderna på fastighetssidan
men är inte uppe i budgeterade kostnader än. Detta sammantaget med en mild höst vilket gett lägre
energikostnader, gör att fastighet redovisar ett resultat som är 642 tkr bättre än budget. Fastighets del
av rambudgeten är 80 tkr.
Konferensen redovisar 87 tkr bättre än budget. Oron finns fortfarande för det vikande elevunderlaget
som till viss del kompenseras av cateringverksamhet och bra beläggning med konferensgäster. Konferensens
andel av rambudgeten är 790 tkr.
Ledning inklusive projekt och uppdragsutbildningar redovisar 156 tkr bättre än budget.
Uppdragsutbildningen via komvux har bra med elever både på grundkursen jordbruk och bikursen, vilket ger
bra kostnadstäckning, något som varit ett problem tidigare år. Ledning tar således 1 280 tkr av
rambudgeten, överskott, resultat eller ej utnyttjad del av tilldelad rambudget är 525 tkr vilket då ger
5 225 tkr.
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Lövsta landsbygdscentrum

Jörgen Olsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare och ledare, 4.
processer, 5. samhälle (här redovisas inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet). Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse ska kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
årsbokslut 2013
1. Brukare/kunder (exempelvis barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Den 34 veckor långa grundkursen i jordbruk (900 poäng) startade vecka 10 med 16 elever.
Söktrycket har varit bättre än tidigare år. I februari startade vi också kursen i biodling (100
poäng) med 20 elever. Även här är sökandebilden mycket bra. Problemet med
vuxenkurserna är finansieringen och de korta ledtiderna från att klartecken för finansiering
ges till kursstart.

Delårsrapport 2
Naturbruksprogrammet har vänt den nedåtgående trenden för elevantal. Till läsårsstarten
kom 19 elever vilket är mycket positivt.
Lövsta har sökt och fått beviljat projektstöd till ”Fåråret - utbildning för bättre djurvälfärd”.
Projektet är ett samarbete med Gotlands fåravelsförening och Svenska djurhälsovården.
Utbildningen består av endagskurser för aktiva och blivande lammproducenter och beräknas
starta under hösten.
Period 3 (september – december)
Naturbruksprogrammet har inga avhopp i årskurs 1 vilket är positivt. Projektet fåråret har
startat med 6 delkurser under hösten. Upplägget är en framgång, antalet deltagare ligger på
mer än 21 st. per kurstillfälle. Ansökningsläget till vårens grundkurs jordbruk ser även det
mycket bra ut. Vi har även genomfört tre kurstillfällen i sparsam körning för lantbrukare.
Detta på uppdrag av Hushållningssällskapet, där lärare och personal från Lövsta varit
kursledare. Sökläget för nästa års grundkurs jordbruk ser mycket bra ut.

2. Ekonomi (exempelvis faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Gården: det pressade läget för mjölkproduktionen fortsätter. Sänkta avräkningspriser på
mjölk och höga foderpriser pressar lönsamheten. Avkastningen är dock bra från korna och
de mjölkar mer än de någonsin gjort vid Lövsta. Svinproduktionen präglas även den av höga
foderpriser men avräkningspriserna är bättre än fjolårets.
Senvintern har varit mycket kall och det finns risk för att höstgrödorna tagit skada. Det är
dock ännu för tidigt att bedöma detta. Det finns ännu inget som pekar mot annat än att vi
har en budget i balans.

Delårsrapport 2
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Gården: torkan under främst sensommaren, har gjort att skördevädret varit utmärkt. All
spannmål är färdigtröskad i augusti månad. Torkan har dock gjort att vallskörden varit lite
mindre än normalt.
Fastigheter: visar på överskott. Orsaken är till stor del att vi inte följer uppsatta mål för
underhåll av våra byggnader. Underhållsbehovet är stort på Lövsta och det är hög prioritet
på att öka underhållstakten.
Uppdragsutbildningen visar ett förhållandevis stort överskott på delåret vilket är mycket
positivt. Uppdragsutbildningen har nollbudget så överskottet fördelas ut internt på lokaler,
personalkostnader och administration innan årets slut. Uppdragsutbildningen är mycket viktig
för Lövsta och bidrar till en utspädning av de fasta kostnaderna såsom hyror, underlag för
matsalen och inte minst tjänsteunderlag och arbete för personal på både
Landsbygdscentrum och för lärare på naturbruksprogrammet.
Period 3 (september – december)
Årets resultat för Landsbygdscentret är 525 tkr bättre än budget. Gården har omsatt 10,4
milj. jämfört med de budgeterade 8,8 milj. Resultatet är dock sämre än budget för gården.
Gårdens del av rambudget är således Främsta orsaken till detta är att foderpriserna fortsatt
ligger på en hög nivå. Alla fastigheter är uthyrda, underhållstakten har ökats men ligger
fortfarande för lågt i förhållande till de långsiktiga underhållsbehoven. Konferensens andel av
rambudgeten är på samma nivå som tidigare år trots att elevunderlaget minskar och
naturbruk debiterats 100 tkr mindre än föregående år.

3. Medarbetare och ledare (exempelvis personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Christopher Polhemgymnasiet/Lövsta har anställt en behörig växtodlingslärare vid
naturbruksprogrammet, främst för att jobba med grundkursen inom Komvux. Läraren är
tidsbegränsat anställt under vårterminen på 100 procent och höstterminen på 50 procent.

Delårsrapport 2
Platschefen har också varit utbildningsledare för naturbruksprogrammet men har från
terminsstarten släppt denna roll för att kunna ägna mer tid åt landbygdscentrum. En lärare
på naturbruksprogrammet är tjänstledig, vilket har lösts genom att personal flyttats från
landsbygdscentrum till naturbruksprogrammet för att undervisa mer. Omorganisationen har
gjort att landsbygdscentrum minskat med 0,35 tjänst på administration/ledning.

Period 3 (september – december)
Inför 2014 är det en del pensionsavgångar som kommer. Diskussioner om lösningar på detta
har initierats.

4. Processer (exempelvis lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Lövsta fortsätter utbytet med Komvux om vuxenutbildningar. Detta år genom grundkursen i
jordbruk samt kursen i biodling.
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Delårsrapport 2
Förstudien ”Grönt centrum på Lövsta” presenterades i juni av utredaren Olof Karlander. Alla
inblandade parter, näringen, Länsstyrelsen och Regionen, är överrens om att gå vidare med
tanken om att bilda ett grönt cluster på Lövsta. Pengar för detta söks av Regionen från
landsbygdsprogrammet för att fortsätta arbetet med ett grönt cluster. Region Gotland, LRF
och Hushållningssällskapet har skrivit under en avsiktsförklaring om utveckling av ett Grönt
Centrum på Lövsta.
Omorganisation har påbörjats så att en större uppdelning mellan naturbruksprogrammet och
landsbygdscentrum eftersträvas. Detta är en följd synpunkter i utredningen om grönt
centrum. Gårdens kostnadsmassa är relativt sett högre än den är i jämförbara
lantbruksföretag, vilket är naturligt eftersom vi bedriver undervisning. Vad vi har är sämre
styrning och kontroll över är var kostnaderna hör hemma och av fördelningen mellan
undervisningen/gården.
Period 3 (september – december)
Fortsättningen på Karlanders utredning om Grönt centrum Lövsta startade i september.
Christina Huthasaari är projektledare och jobbar halvtid med projektet. Det är en hel del
arbete som har anknytning till utredningen, inventering av maskiner och byggnader,
framtagande av ekonomisk data från redovisningen mm. Projektet innefattar att analysera
ekonomin på gården, konferensen och fastigheterna på Lövsta och försöka utröna vad
merkostnaden för undervisningsverksamheten är, detta för att kunna kostnadsfördela på ett
effektivare sätt. GVF ser också på möjligheten av att flytta andra program från Visby till
Lövsta. En tredje punkt som belyses är fastigheternas användning i syfte att etablera fler
aktörer från de gröna näringarna på Lövsta. Växa och distriktsveterinärerna är organisationer
som det förs diskussioner med. I detta fastighetspussel ligger också Kultur &
fritidsförvaltningens flytt från Lövsta.

5. Samhälle (exempelvis faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Mot bakgrund av att Gotland utsetts till årets Matlandethuvudstad 2013 så har ett projekt
med Hushållningssällskapet Gotland som projektägare startat under våren. Ett arrangemang
som arrangeras inom ramen för detta är en skördefest på Lövsta landsbygdscentrum
planerad till helgen 7-8 september som innehåller utställningar, restaurangtorg,
försäljningsstånd med mera. Projektgruppen siktar på 5–6 000 besökare. Projektet är ett
samarbete med hushållningssällskapet, LRF, Skogsstyrelsen, Studieförbundet vuxenskolan,
Lövsta, olika restaurangföretagare och småskaliga livsmedelsförädlare och producenter med
flera.

Delårsrapport 2
Skördefestivalen genomfördes under succéartade former, bra väder, kungabesök och ett
besökarantal som uppskattades till 7 500 personer.
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Period 3 (september – december)
Utvärdering av skördefestivalen har gjorts och det kan bara konstateras att arrangemanget
gick över förväntan. Planering är påbörjad och datum är satt för en ny festival 6-7 sept.
2014. Årets skördefest var finansierad genom projektmedel från landsbygdsprogrammet och
några sådana pengar finns tyvärr inte för nästa år, vilket är en utmaning. Projektgruppen
som jobbar med nästa års skördefestival består av Hushållningssällskapet, LRF,
Romaföretagarna och Lövsta. Lövsta har under året drivit projektet ”Mobila grishyddan” med
projektstöd från Leader. Första omgången utegrisar är nu slaktade och sålda till lokala
livsmedelsförädlare. En del av grisarna har Lövsta tagit tillbaka från slakteriet och de har
sedan serverats i Lövstas kök. Projektet fortsätter under 2014.
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Antagningsenheten

Chris Schlemlein-Wenell

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

-5 858

Personalkostnader

-3 756

-2 102

515

503

12

36 829

38 194

-1 365

31 486

34 940

-3 454

Övriga kostnader
Summa

Resultat

Avvikelse per verksamhet (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Antagning

-5 323

-3 245

Frigymn egen kommun

23 279

24 085

-806

Frigymn annan kommun

7 099

7 633

-534

Komgymn annan kommun

6 431

6 467

-36

31 486

34 940

-3 454

Summa

-2 078

Elevflöden i fristående skola i den egna kommunen
Folkbokförda elever i den egna kommunen.
Guteskolan

Verkligt

Budget

Differens

28,5

29,0

-0,5

10,0

8,5

1,5

3,5

5,5

-2,0

15,0

17,5

-2,5

15,0

15,0

0,0

44,5

45,0

-0,5

3,0

4,5

-1,5

6,0

6,0

0,0

9,0

7,5

1,5

13,0

11,5

1,5

13,5

10,5

3,0

47,5

41,0

6,5

1,0

2,0

-1,0

3,0

5,0

-2,0

8,5

12,0

-3,5

221,0

220,5

0,5

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ESBIL)
Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST)
Hantverksprogrammet (HV)
Livsmedelsprogrammet (LP)
Mediaprogrammet (MP)
Naturbruksprogrammet (NB)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
Preparandutbildning (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt Guteskolan
Guteskolan övertog Donnergymnasiets elever från och med april månad

Elevflöden annan kommun
Årselever
Elever från annan kommun
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning
Elever från annan kommun verkligt-budget 37-51= -14 elever
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Differens
-

-

56,5

59

-2,5

65,5

64

1,5

122

123

-1
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Stab/ Antagning (IKE –
interkommunalersättning)

Chris Schlemlein-Wenell,

Väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven
Utifrån styrkortsperspektiven – 1.brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare och ledare, 4.
processer, 5. samhälle (här redovisas inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet). Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse ska kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
årsbokslut 2013
Antagningsenheten, ekonomi
Delårsrapport 1
Intäkter


Prognos -406 tkr färre antal elever än beräknat

Kostnader


Frigymnasium egna kommunen -438 tkr, fler antal elever än budget.



Frigymnasium i annan kommun -499 tkr, fler antal elever än budget.



Kommunal skola annan kommun -218 tkr, fler antal elever än budget.
Summa -1 555 tkr

Delårsrapport 2
Intäkter


Prognos -870 tkr färre antal elever än beräknat

Kostnader


Frigymnasium egna kommunen -1 043 tkr, fler antal elever än budget.



Frigymnasium i annan kommun -344 tkr, fler antal elever än budget.



Kommunal skola annan kommun -109 tkr, fler antal elever än budget.
Summa -2 370 tkr

Period 3
Intäkter


Resultat -2 102 färre antal elever än beräknat

Kostnader


Frigymnasium egna kommunen -806 tkr, fler antal elever än budget.



Frigymnasium i annan kommun -534 tkr, fler antal elever än budget.



Kommunal skola annan kommun -36 tkr, färre antal elever än budget.

Summa -1 555 tkr
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Helena Wottle, Louise Greveback, Helene MikuiLindh, Petter Svensson

Inack, bibliotek Säve och Norr,
Idrottsgymnasiet
Nettoresultat (tkr)
Enhet

Budget

Inack reseersättning

Utfall

Resultat

3 470

3 239

231

Bibliotek Säve

0

-74

74

Bibliotek Visby norr

0

53

-53

Idrottsgymnasiet

0

1

-1

19

-19

Individuella alternativet

Investeringar(tkr)

Budget

Utfall

Resultat

Bibliotek Säve

16

0

16

Bibliotek Visby Norr

24

24

0

24

16

Summa 40
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Richard Steffengymnasiet

Charlotte Lilja

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-35 346

-35 692

346

28 837

28 815

22

0

32

-32

6 509

7 722

-1 213

876

-876

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa 0

Elevflöden
Antal elever blev något färre än budgeterat (-25,5).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

75,0

76,5

-1,5

102,0

114,0

-12,0

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Humanistiska programmet (HU)

40,5

40,5

0,0

304,5

308,5

-4,0

18,5

26,5

-8,0

540,5

566,0

-25,5

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Språkintroduktion (IMSPR)
Totalt

Investeringar
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24501 Återanskaffning
24502 Läromedel

Utfall

Resultat

224

62

162

0

162

-162

224

0

Summa 224

Kommentar till resultatet
Vid de regelbundna månadsuppföljningarna har måltidskostnaden exkluderats då budget för den har varit hos
ekonomichefen på staben, måltiderna har aldrig varit budgeterad på rektor, vare sig på intäkts- eller
kostnadssidan. Konsekvensen av detta blir att resultatet för intäkter och övriga kostnader blir missvisande i
ovan redovisad resultatrapport . En justering av intäkter och övriga kostnader för måltiderna ger följande bild
som kan förklaras.
Budget
Intäkter
Övriga kostnader

Utfall

Resultat

-35 346

-33 089

-2 257

6 509

5 169

1 340

Resultatet som helhet är bättre än prognos. Detta beror på att vi varit extremt återhållsamma med inköp,
vilket i stort sett är den enda post som kan påverkas. När budgeten läggs finns ett antagande om ett visst antal
elever. Ekonomiprogrammet budgeterades för två klasser, 60 elever, men vi fick dra ner till 45 vid den
slutgiltiga antagningen. Därefter gjorde vi ett överintag på 3 elever och gjorde en blandklass med ekonomer
och idrottsgymnasister på SA. Detta för att mildra effekterna av intäktsförlusten. Elevtappet på 25,5 elever
ska alltså ses i ljuset av detta. Den andra stora posten i elevförluster ligger på Språkintroduktionen där det är
oerhört svårt att beräkna antalet elever och där vi måste ha en organisation för att ta emot dem oavsett antal.
Om vi inte gjort något alls hade elevförlusterna gett ett underskott på ca 1 800 tkr.
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vuxenutbildningsförvaltningen

Richard Steffengymnasiet

Charlotte Lilja

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare och ledare, 4.
processer, 5. samhälle (redovisar inträffade och/eller förväntade händelser som kan påverka
resultatet.) Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse ska kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2013
1. Brukare/kunder (exempelvis barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Vårterminen 2013 är sista terminen med den ”gamla” gymnasieskolan (före reformen GY
2011). De preliminära antagningssiffrorna visar att under höstterminen 2013 får vi något
färre elever till programmen än höstterminen 2011 och 2012. Preliminärt hade vi förväntat
oss cirka 60 elever till ekonomiprogrammet, men vi ser ut att ta emot 45. 20 planerade
elever till humanistiska programmet blir troligen 15. Några elever byter också program, eller
går om, vilket ger en minskning i det totala elevantalet.
Eleverna som går språkintroduktion är fortsatt cirka 20 stycken. Men den siffran är osäker
framöver, eftersom vi inte vet om regionen kommer att ta emot fler ensamkommande
flyktingbarn under året. Det går inte att planera för dessa elever på samma sätt som det gör
för övriga.
Delårsrapport 2
Elevantalet på språkintroduktion är den 3 september 15 st, vilket är färre än beräknat. Vi
väntar på besked om regionen planerar att ta emot fler ensamkommande flyktingar. Skolans
organisation har kapacitet att ta emot upp till 30 st. Tyvärr behöver 15 elever lika stora
resurser som 30 elever på grund av de olika nivåerna och behoven som eleverna har.
Period 3 (september – december)
Vid årsslutet hade vi 14 elever på Språkintroduktionen, men organisation för det dubbla
antalet.

2. Ekonomi (exempelvis faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Att eleverna blir färre än vi planerat för innebär förstås ett intäktsbortfall. Vi har dock
planerat för minskningen så gott vi kunnat, genom att eleverna samläser
gymnasiegemensamma ämnen mellan EK och SA och HU och SA. Eleverna vid nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU) som hittills gått i egen grupp, placeras nu i årgång 2013
tillsammans med ekonomielever. Vi har sett att NIU-eleverna minskar år för år och att flera
elever varje år byter bort idrotten mot en normal studieplan, vilket gör konceptet med egen
idrottsklass ohållbart ekonomiskt.
Antalet elever med diagnoser och särskilda stödbehov ökar för varje år som går och numera
måste vi lägga in allt mer tid för extra stödåtgärder, vilket medför extra kostnader.
Löneökningarna kompenseras inte fullt ut vilket ger ett extra sparbeting om cirka 100 tkr
utöver de 509 tkr vi fått.
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Trots ovanstående bekymmersamma utgångslägen gör vi en försiktig prognos på – 300 tkr.

Delårsrapport 2
Ekonomiprogrammet fick som beräknat färre elever än den ursprungliga organisationen. Det
samma gäller idrottsgymnasiet som till sist endast fick 12 elever mot planerade 25. För att
minska kostnaderna bildade vi en klass med ekonomer och idrottsgymnasister. De extra
kostnaderna minskas därmed i åk1, medan åk 2 och åk 3 fortfarande studerar i liten grupp.
Idrottsgymnasiet är ett mycket positivt inslag i skolan, men volymen är för liten.
Idrottsgymnasiets elever ger ingen extra elevpeng till skolans verksamhet, men i själva
verket uppstår kostnader som inte är budgeterade. I första hand givetvis i nuvarande åk 2
och 3, där klasserna inte är större än ”halvklass”. Ett annat bekymmer är att elever hoppar
av under läsårets gång. Det kan tyckas vara kostnadsneutralt, men det innebär att
”idrottskurserna” som pågår får färre elever med samma kostnad, samtidigt som de andra
grupperna kan påverkas av ett ökat elevantal.
Antalet elever på språkintroduktion var budgeterat med 27 elever och det aktuella antalet
årselever var den 3 september 18 elever vilket innebär ett minus på ca 900 kkr. Dessutom
var en intäkt budgeterad på 500 kkr från migrationsverket. Utfallet blev endast 100kkr vilket
sammantaget innebär ett minus på ca 1300kkr.
Sammantaget innebär det minskade antalet elever på samtliga program en minskad intäkt
på 1800kkr. På de nationella programmen hade vi budgeterat för en buffert på knappt 400
kkr för elevminskning. Språkintroduktionens minskade elevunderlag innebär tyvärr inte att
kostnaderna för utbildningen minskar. Analfabeter kan inte läsa svenska tillsammans med
elever som kanske gått en gymnasieutbildning redan. Alla måste få undervisning i
grundskoleämnen och stöd på modersmålet för att göra fortsatt utbildning möjlig. Det krävs
alltså att regionen tar emot fler för att vi ska klara åtagandet.

Period 3 (september – december)
Vi införde köpstopp redan i början av oktober för att minska underskottet. Trots att vi vid
årsslutet fortfarande inte är i balans ska det ses mot att underskottet skulle ha varit betydligt
större om vi inte vidtagit åtgärder. Vi prognostiserade ett större underskott än vad bokslutet
visar, vilket beror på att vi sparat och infört köpstopp. Se under delårsrapport 2 ang.
elevminskningarnas effekt på budget och resultat.

3. Medarbetare och ledare (exempelvis personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Vårens tjänster ligger fast, men inför höstterminen 2013 minskar antalet medarbetare. Dels
genom att antalet klasser minskar med en klass jämfört med planerad organisation och dels
genom att vi arrangerar färre kurser inom individuella valet.
Delårsrapport 2
Antalet tjänster har minskat något men antalet personer som arbetar på skolan har ökat p g
a att många lärare endast har enstaka kurser här och förövrigt arbetar på andra skolor.
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Sammanlagt ett tiotal lärare har enstaka kurser på RSG.
Period 3 (september – december)
Antalet tjänster har varit konstant sedan delårsrapport 2. Vi har dock kunnat planera för en
minskning av lärarresursen i svenska som andra språk till vt 2014.

4. Processer (exempelvis lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Regelverket för att få studiestöd har stramats åt, men tyvärr har det inte påverkat
elevfrånvaron. Det som händer är i stället att den anmälda frånvaron ökar och den oanmälda
minskar.
Vi får allt fler elever som behöver insatser i form av stöd och hjälp i baskunskaper och med
studieteknik.
Delårsrapport 2
Resultaten för de elever som lämnade skolan i juni 2013 var goda och ligger över
riksgenomsnittet.
Elevfrånvaron sjönk marginellt och vi når fortfarande inte ambitionen om en genomsnittlig
frånvaro som inte överstiger 10 procent.
Period 3 (september – december)
Inget nytt sedan delårsrapport 2

5. Samhälle (exempelvis faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Alla våra program är fortfarande väl fyllda, även om tillströmningen verkar avta något.
Delårsrapport 2
Socialförvaltningen planerar att under senhösten öppna ett nytt boende för
ensamkommande flyktingbarn med 9 platser vilket har stor påverkan på våra möjligheter att
på sikt få en budget i balans för språkintroduktionen. 9 elever skulle innebära 900 kkr i
elevpeng för ett läsår, men skulle inte innebära ökade personalkostnader.
Period 3 (september – december)
Se delårsrapport 2
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Elfrida Andréegymnasiet

Victoria Palmgren

5.1 Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-34 208

-33 923

-285

27 099

26 672

427

10

11

-1

7 099

9 052

-1 953

0

1 813

-1 813

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Antal elever blev lägre än vad som budgeterats (-18,5).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

29,0

23,5

5,5

48,0

51,5

-3,5

82,5

83,0

-0,5

24,5

22,5

2,0

67,5

66,0

1,5

54,0

54,0

0,0

Estetiska programmet (ESBIL/TEA)
Estetiska programmet (ESMUS)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hantverksprogrammet (HV)

3,0

3,0

0,0

38,5

49,5

-11,0

0,0

0,0

0,0

38,5

43,0

-4,5

13,0

21,0

-8,0

398,5

417,0

-18,5

Estetiska programmet (ESTEST0S), RBS
Preparandutbildning (IMPRE)
Individuellt alternativ (IMIND)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24501 Återanskaffning

294

Summa 294

Utfall

Resultat

254

40

254

40

Kommentar till resultatet
Vid de regelbundna månadsuppföljningarna har måltidskostnaden exkluderats då budget för den har varit hos
ekonomichefen på staben, måltiderna har aldrig varit budgeterad på rektor, vare sig på intäkts- eller
kostnadssidan. Konsekvensen av detta blir att resultatet för intäkter och övriga kostnader blir missvisande i
ovan redovisad resultatrapport . En justering av intäkter och övriga kostnader för måltiderna ger följande bild
som kan förklaras.
Budget
Intäkter
Övriga kostnader
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Resultat

-34 208

-31 906

-2 302

7 099

7 192

-93
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Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

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 2013
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Estetiska programmet har haft vikande elevunderlag under de senaste åren. En förändring
av programplanen till att bredda högskolebehörigheten har ökat trycket på utbildningen till
hösten. Inriktningen mot dans har dock ett fortsatt lågt söktryck varför den utbildningen
föreslås inte starta i år. Fortsatt svårt att rekrytera till spetsutbildningen inom inriktning
Estetik och media innebär att förslag till avveckling föreligger. Sker så kommer skolan att
under kommande läsår att drabbas av avvecklingskostnader. I övrigt finns ett stabilt söktryck
inför hösten med undantag för vården. Vi lär få återkomma om ytterligare vuxenutbildningar
när nuvarande avslutas.
Delårsrapport 2
Vad gäller årets intag är samtliga nationella program fullbelagda med undantag för en ledig
plats på VO. Introduktionsprogrammen har för närvarande färre elever än kalkylerat vilket i
sig genererar ett underskott på cirka en halv miljon.
Vi dras även med tomma platser i åk 2 och 3 vilket motsvarar två och en halv miljoner. Inom
nuvarande organisation skulle vi kunna ta emot ytterligare cirka 40 elever.
Period 3 (september – december)
Under hösten har elevunderlaget varit stabilt med få avhopp. En svag ökning av elever på
introduktionsprogrammet har skett under hösten.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Avvecklingen av inriktning för Estetik och media innebär en del omkostnader. Hela
elevminskningen beräknas minska intäkterna med 900000skr.
Evakueringen av F-huset medför stora påfrestningar på organisationen vilket vi räknar med
kompenseras ekonomiskt för.
Löneökningarna beräknas kosta 350000skr.
En nödvändig utveckling av det indviduella alternativet kan bli fördyrande.
Elevminskningen till hösten innebär ett minskat personalbehov vilket medför en merkostnad
för tiden från 1/7 till skolstart på 200000skr
Delårsrapport 2
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Avvecklingen av Estetik och Media är nu ett faktum. Kostnader se ovan.
Trots att vi har nära nog fulla utbildningar i årskurs ett är eleverna färre än de som lämnade
oss i våras. Anpassning av organisationen kostar 200000skr (se ovan). Personalkostnader för
vårterminen ligger kvar fram till höstterminens start i augusti medan eleversättningen
utbetalas från 1 juli.
Skolan dras med tomma utbildningsplatser motsvarande två och en halv miljon för året. Med
hjälp av en effektiv organisation, samläsningar mellan klasser och kurser, har vi hållit nere
underskottet med cirka en miljon.

Period 3 (september – december)
Skolans prognos har sedan första perioden varit minus 2,5 milj. Genom ovan nämnda
effektiviseringar har underskottet begränsats till minus 1,8 milj.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Fortsatt långdragen process kring övertalighet är kostsam både utifrån ekonomi och den
psykosociala arbetsmiljön.
Skolan har flera rehabärenden och andra längre sjukskrivningar vilka medför ökade
personalkostnader i form av vikarier.
Delårsrapport 2
De mest långdragna övertalighetsprocesserna avslutas under hösten. Men
personalminskningen kommer att fortsätta under läsåret.
Vi måste vara uppmärksamma på att samläsning och effektivisering av organisationen kan
medföra tung arbetsbörda och påfrestningar på personalen.
Skolledningsresursen har minskat med en halv tjänst under året och utbildning för rektor
fortgår året ut samtidigt som utvecklingsarbete inom Introduktionsprogrammet har krävt
engagemang och tid.
Period 3 (september – december)
En omorgansiation av stödverksamheten till ett resurscenter där de olika funktionerna
samverkar har medfört att vi kunnat spara på en halvtidstjänst som speciallärare.
En tjänst som syv inom Introduktionsprogrammet omfattande 75% har inte återbesatts
genom att vi omfördelat våra resurser.
Vår administrativa personal har delvis fått andra arbetsuppgifter bl a inom gymnasieskolans
gemensamma IT-satsning. Detta medför en mindre kostnad för skolans administration.
Personalen förbereds nu för kommande 1 – 1 satsning för eleverna. Det innebär att
standarden nu höjs för IT-användning men mycket tid skall avsättas för fortbildning.
Lärares arbetsbelastning har uppmärksammats. Utredningar och möten mellan lärare och
skolledare har genomförts. Psykosociala skyddsronder har påbörjats under hösten med
anledning av detta.
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Medarbetarenkäten visar på väsentliga högre värden hösten 2013 vilket delvis kan förklaras
med att skolans organisation nu är anpassad till de mindre elevkullarna.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi har en känsla av att vi inte uppnår syftet med våra introduktionsprogram vilket har gjort
att en plan för utveckling arbetas fram inför hösten.
Vårt behov av stöd är fortsatt högt och många elever får anpassade studier.
Delårsrapport 2
I samband med evakueringen av F-huset har vi valt att skapa ett samlat resurscentrum i
Desideriahuset. Här finns specialpedagoger och lärare för Introduktionsprogrammet,
nationella program, Aspergererklass och studio samt undervisning i svenska som andra
språk.
Introduktionsprogrammet arbetar nu i nya former med mera inriktning mot praktiska inslag.
Personal och elever är positiva till förändringarna.
Period 3 (september – december)
Ovanstående nämnda förändringar angående stöd och Introduktionsprogram fungerar väl.
Skolan har procentuellt många överlämningar från grundskolan vilket medför många
anpassningar av studieplanerna. Vi har gott hopp om att många elever med diagnosticerade
studiesvårigheter ändå tar sig igenom gymnasiestudierna.
Samläsningar mellan olika program och klasser medför schematekniska svårigheter och har
under hösten varit en svår pedagogisk utmaning. Det är svårt att överblicka effekterna på
resultaten.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Introduktionsprogrammen får ta emot flera elever från behandlingshemmen under pågående
läsår. Eleverna är vanligen resurskrävande.
Efter en nedgång på Estetiska programmet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet har
pendeln svängt och vi ser med tillförsikt framåt.
Delårsrapport 2
Ett utökat samarbete med socialtjänst och vårdinstanser kring elever med samordnade
individuella planer har påbörjats. Arbete och informationsinsatser pågår kring elever med
psykisk ohälsa.
Elevminskningen fortgår och har ännu inte planat ut.
Planeringsprocessen inför det nya Säve-huset har inletts och kräver delaktighet och
engagemang bland personal och elever. Samtidigt kommer evakueringen att belasta
verksamheten.
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Period 3 (september – december)
Hösten har präglats av ett ökat inflöde av droger bland ungdomar som inneburit kontakter
med socialtjänsten och polisen från skolans sida.
Vi ser en oroande ökning av problemet med hemmasittande ungdomar där spelberoende kan
vara en bidragande orsak. Skolan har svårt att bemästra denna problematik varför ett
djupare samarbete mellan gymnasieskolans och Ungdomskrafts resurser bör utvecklas.
Skolan har tre pågående internationella projekt som förväntas öka samverkan och
internationell förståelse.
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Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Resultat

-65 913

-67 642

1 729

45 734

47 468

-1 734

2 236

2 072

164

17 943

23 055

-5 112

0

4 953

-4 953

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Summa

Elevflöden
Antal elever blev betydligt lägre än vad som budgeterats (-33).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

103,0

114,5

-11,5

84,5

85,5

-1,0

49,5

58,0

-8,5

37,0

40,0

-3,0

3,0

4,0

-1,0

8,0

9,5

-1,5

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Hantverksprogrammet (HV)
Industritekniska programmet (IN), PT
Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU, NP)

47,5

46,0

1,5

168,5

170,0

-1,5

26,0

25,5

0,5

125,5

137,5

-12,0

35,5

42,5

-7,0

10,5

7,0

3,5

35,0

26,5

8,5

733,5

766,5

-33,0

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Preparandutbildning (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24501 Återanskaffning

213

Summa 213

Utfall

Resultat

212

1

212

1

Kommentar till resultatet
Vid de regelbundna månadsuppföljningarna har måltidskostnaden exkluderats då budget för den har varit hos
ekonomichefen på staben, måltiderna har aldrig varit budgeterad på rektor, vare sig på intäkts- eller
kostnadssidan. Konsekvensen av detta blir att resultatet för intäkter och övriga kostnader blir missvisande i
ovan redovisad resultatrapport . En justering av intäkter och övriga kostnader för måltiderna ger följande bild
som kan förklaras.
Budget
Intäkter
Övriga kostnader
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Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1:a brukare/kunder, 2:a ekonomi, 3:e medarbetare och ledare,
4:e processer, 5:e samhälle (här redovisas 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 2013
1. Brukare/kunder (exempelvis barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Inför höstterminen 2013 har vi fastställt följande organisation som grund för vår budget
2013:
Bygg- och anläggning BA 36 platser
El- och energi EE oförändrat till 30 platser
Fordon- och transport FT oförändrat 36 platser
Hantverk med finsnickeriinriktning HV finsnick 2 lärlingsplatser
Industri med svets och plåt IN 2 lärlingsplatser
Naturvetenskap NA 45 platser
Naturbruk NB 14 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin 8 platser
Teknik TE 45 platser
VVS- och fastighet 16 platser
Introduktion, Preparand, IMPRE 18 platser
Introduktion, Yrkesintro, IMYRK 27 platser
Vi gjorde en prognos den 12/4 enligt nedan med hänsyn till antalet sökande och
föreslagna förändringar av organisationen. Dessa förändringar är inte
budgeterade.
Bygg- och anläggning BA 25 (-11) platser
El- och energi EE 28 (-2) platser
Fordon- och transport FT 24 (-8) platser
Hantverk med finsnickeri HV finsnick 0 (-2) platser
Industri med svets och plåt IN 0 (-2) platser
Naturvetenskap NA 45 platser (enligt budget)
Naturbruk NB 16 (+2) platser
Sjöfart RX däck och RX maskin 6 (-2) platser
Teknik TE 30 (-15) platser
VVS- och fastighet 9 (-8) platser
Introduktion Preparand, IMPRE 10 elever
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Introduktion Yrkesintroduktion, IMYRK 30 elever
Vuxenutbildningar
Vi har under 2012-13 genomfört vuxenutbildning i:
grundläggande kurs jordbruk G34, (februari till december 2013)
biodling
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 började HT 2012 och slutar till sommaren 2014.
Vi fick avslag på att få starta ytterligare två omgångar varför vi inte har något intag HT 2013.
Den tid som tidigare planerats som förberedelsearbete för att starta en ny omgång till hösten
används nu för att skapa nya ansökningar inom byggledning och driftteknik. I budgeten har
vi dock räknat med 40 elever både vårterminen och höstterminen medan det nu blir endast
20 elever till höstterminen 2013. Detta innebär att CPG inte kan finansiera arbetet med de
nya ansökningarna. Då GVN i sitt styrkort har som mål att en ny YH-ansökan ska lämnas in
varje år anser vi att finansieringen av ansökningsarbetet ska ske gemensamt för
förvaltningen.
Delårsrapport 2
Efter intaget till höstterminen 2013 så blev utfallet enligt nedan. Siffrorna är
jämförda med budgeten.
Bygg- och anläggning BA 25 (-11) elever
El- och energi EE 30 (0) elever
Fordon- och transport FT 24 (-8) elever
Hantverk med finsnickeri HV finsnick 0 (-2) elever
Industri med svets och plåt IN 0 (-2) elever
Naturvetenskap NA 51 (+ 6) elever
Naturbruk NB 19 (+5) elever
Sjöfart RX däck och RX maskin 10 (+2) elever
Teknik TE 26 (-19) elever
VVS- och fastighet 10 (-6) elever
Introduktion Preparand, IMPRE 11 (-7) elever
Introduktion Yrkesintroduktion, IMYRK 38 (+11) elever
Vuxenutbildningar
Grundläggande kurs jordbruk G34, (februari till december 2013)
Ny kurs i biodling startar i vinter
Kurs i snickeri med 10 elever startar i oktober och pågår till maj
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Yrkeshögskola
Vindkraft: årskurs 2 i sista omgången pågår. Har börjat HT 13. CPG/GVF slutför nu andra
omgången av den tvååriga yrkeshögskolan inom vindkraftsteknik. Därefter läggs den ned.
En ny ansökan är inlämnad som kombinerad utbildning för vindkraftstekniker och
industritekniker

Period 3 (september – december)
Antal årselever i förhållande till budget
Budget 766,5 Verkligt 733,5 vilket innebär ett intäktsbortfall på 33 elever.
BA -11,5
EE -1
FT -8,5
FTTP -3
HV -1,0
IN -1,5
NB +1,5
NA – 1,5
SF + 0,5
TE -12
VF -7
IMPRE +3,5
IMYRK +8,5

Elevminskning men organisation oförändrad
Yrkeshögskola
Totalt antal elever YH: 20 st.
Ansökan om att få starta en ny yrkeshögskola för blivandeservicetekniker lämnades in i
september.
Tyvärr fick vi avslag på vår ansökning och till HT-14 finns det tyvärr inte kvar någon YHutbildning på Gotland

2. Ekonomi (exempelvis faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
I budgeten 2013 är vårt förväntade resultat – 3, 0 MSEK.
Efter utfallsgenomgången 12/4 prognostiserar vi ett resultat på -5,0 MSEK.
I förhållande till budgeten har följande inträffat som påverkar vårt resultat:
Elevintäkter -2,6 MSEK
Lönekompensation från lönerevisionen 2012, -638 KSEK
Sparbeting en procent på elevpengen, - 599 KSEK
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Extra bidrag från Rederi AB Gotland, + 750 KSEK
Personalminskning pga. färre klasser som startar till höstterminen, +1 MSEK
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.
IT-rationalisering
Hyresavtalet för den andra 1t1-omgången avslutas till sommaren 2013. Ersätts av ett nytt
avtal för åk 1 på NA och TE. Kostnadsminskning ca 80 000 under 2013.
Lokaler
Vi förbereder en eventuell flytt av NA till Hackspetten och förutsätter att denna flytt blir
kostnadsneutral för skolan. Detta inkluderar då merkostnader för arbete, planering,
nedplockning från F-huset och montering i de nya lokalerna. Vi planerar också en
koncentration i lokalerna vid Broväg 8.
Elevernas individuella val
I samband med reformen GY 2011 har färre elever på yrkesprogrammen sökt individuell val
inom sina program. Fortsatt fördyring för CPG då systemet med meritvärdespoäng har gjort
att fler elever på NV sökt kurser inom RSG:s språkutbud. Detta ger en merkostnad på 650
000 per läsår. Vi strävar tillsammans med de andra skolorna efter att inte ha för små
grupper i individuellt val.
Inför höstterminen 2012 hade ca 60 procent av yrkeseleverna valt högskolepaketet (dvs. att
lägga till kurser för att få högskoleförberedande examen) vilket innebär att vi behöver starta
tre svenska- och tre engelskagrupper vilket motsvarar ca 1,2 tjänster som inte är
budgeterat. Om samma andel av eleverna till nästa läsår väljer högskolepaketet så innebär
det ytterligare ca 0,6 tjänst.
Sjöfartsutbildningen
Vi räknar med endast sex nya elever till utbildningen i höst. Enligt uppgift har Rederi AB
Gotland beviljat ett extra bidrag på 750 KSEK vilket gör att vi får täckning för de elever som
saknas.
Yrkeshögskolan
Endast 20 elever till höstterminen 2013 vilket minskar intäkterna med 676 KSEK.
Investeringar
För att långsiktigt säkra investeringstunga utbildningar såsom transport, anläggning och
naturbruk pågår en diskussion med ledningskontoret om alternativa finansieringsformer. Vi
har fått godkänt för att leasa en lastbil enligt det nya leasingavtal som regionen tecknat.
Idag korttidshyr vi en lastbil och vi räknar med att ha ett femårigt avtal klart till höstterminen
2013.
Delårsrapport 2
I budgeten 2013 är vårt förväntade resultat – 3, 0 MSEK.
Efter utfallsgenomgången 5/9 prognostiserar vi ett resultat på -3,4 MSEK.
I förhållande till budgeten har följande inträffat som påverkar vårt resultat:
Elevintäkter -1,4 MSEK
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Lönekompensation från lönerevisionen 2012, -638 KSEK
Sparbeting en procent på elevpengen, - 599 KSEK
Extra bidrag från Rederi AB Gotland, + 375 KSEK
Personalminskning pga. färre klasser som startar till höstterminen, +1 MSEK
Vuxenutbildning i snickeri ger netto 365 KSEK vilket faktureras 2014.
Kompetensutveckling av personal för GY11-reformen – 50 KSEK
IT-rationalisering
Hyresavtalet för den andra 1t1-omgången avslutas till sommaren 2013. Ersätts av ett nytt
avtal för åk 1 på NA och TE. Kostnadsminskning ca 80 000 under 2013. Nya lärardatorer
delas ut vecka 43 och uppsägning av dagens abonnemang sker till årsskiftet.
Lokaler
Flytten av NA till Hackspetten är nu genomförd. Merkostnader för detta kommer att täckas
via extra tillskott från ledningskontoret. Detta inkluderar då uppbyggnad av nya lokaler,
merkostnader för arbete, planering, nedplockning från F-huset och montering i de nya
lokalerna.
För att kunna flytta NA till Norr har CPG bl.a. koncentrerat användningen av lokalerna vid
Broväg 8 och Herkulesväg 3. Bl.a. har vaktmästeriet flyttat från Hackspetten till Broväg.
Dåligt nyttjande av dyra lokaler inom finsnickeri, Broväg, eftersom det bara finns fyra
gymnasielever inskrivna under 13-14. 10 vux-elever tillkommer under läsåret men det fyller
inte upp lokalerna fullt ut. Lokalerna skall sägas upp under ht13. Detta innebär avveckling av
program och lokaler samt att utförsäljning av utrustning skall verkställas till juni-14
Evakuering från söder till Norr
Även om evakueringen gör att det för regionen blir billigare totalt sett så ger detta
merkostnader för CPG och GVF under ht13 och framåt.
Låsningar i schemat och tidsbrist när eleverna skall förflytta sig från söder till norr efter
samläsning med RSG inom bl.a. språk påverkar
 Ökade personalkostnader. Extra undervisningsgrupp har startats på Norr. Fler
kommer att bli aktuella.
 Kostnad för transportering av elever med bussar tillkommer under ht13 eftersom
eleverna vissa dagar endast har 20 min på sig att förflytta sig från söder till norr. Om
inte bussar används får eleverna inte sin garanterade undervisningstid
Yrkeshögskolan
Endast 19 elever till höstterminen 2013 vilket minskar intäkterna med 710 KSEK.
Investeringar
Planerade investeringar är verktyg till BA ca 30 KSEK, släpvagn till Transport 40 KSEK
Vi kommer att behöva hyra en lastbil för transportutbildningen vilket ger en merkostnad på
18 KSEK per månad. Belastar oktober – december.
Period 3 (september – december)
Resultatet för 2013 blev -4 953
Elevminskningen har gjort ett intäktstapp på ca- 800 KSEK
Antalet tjänster har varit konstant sedan delårsrapport 2.
Av politikerna beslutat antagningsstopp på HV och IN har medfört att CPG står med
överskott på lokalyta (per elev) inom dessa program.
Tillfälligt antagningsstopp på VF-fastighet och TE-design
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Färre elever ger små undervisningsgrupper inom främst yrkesämnen
Genom ett aktivt besparingsarbete inom driftbudgetarna har vi lyckats begränsa
underskottet något. Finns risk för ett uppdämt behov på vissa program 2014.
Hyra av lastbil till Transportutbildningen framflyttat till 2014

3. Medarbetare och ledare (exempelvis personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
P.g.a. tjänstledigheter och pensionsavgångar har vi lyckats minska den befarade
övertaligheten inför nästa läsår. Elevtappet slår igenom HT 2013 genom att vi inte startar tre
av de klasser vi beräknat. Detta gör att framför allt behovet av kärnämneslärare kommer att
minska. Yrkeslärarna kommer att påverkas i större utsträckning efterhand som de tunga
yrkeskurserna startar i åk 2 och 3.
I avvaktan på tjänsteplaneringen till HT-2013 ser vi vårt behov av personal för det
kommande läsåret.
Vi kommer att få 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.
Vi har en lärare som studerar biologi inom ramen för Lärarlyftet.
Kompetensutvecklingsinsatserna under 2013 är prioriterat för Gy11. Det är läsåret 13/14
som de flesta nya yrkeskurserna startar.
Delårsrapport 2
Fortsatt arbete med att identifiera befarad övertalighet bl. a inom snickeri och svets.
Förhandlingar är initierade. CPG är inne i ett läge där övertaligheten kommer att öka något
till 2014.
Då vi erhållit medel från ledningskontoret för en stor IT-satsning har detta gjort att alla
lärare kommer att få en ny dator enligt 1t1-koncepter och en större utbildningsinsats
planeras.
Vi har yrkeslärare som läser in behörighet, en klar till ht 13.
Ämneslärare som utökar sin kompetens till två ämnen. Musik + Sv och Sv + En.
Fortsatt behov av att erbjuda personal möjlighet till avgångsvederlag
Period 3 (september – december)
Lönerevision genomförd, samtliga har haft lönesamtal med måluppföljning enligt
lönekriterier. Medarbetarsamtal, med kompetensutvecklingsplan, slutförs januari-14
Medarbetarenkät genomförd, presentation, analys och handlingsplan kommer att ske under
2014 Q1.
Alla lärare inom Matematik ingår i Skolverkets Matematiklyft
Personal inom alla program, utom NA och TE, har genomgått grundläggande utbildning av
Mac-datorer i samband med införandet av 1t1 för lärare. NA TE gjorde detta 2012
Avslaget på Yrkeshögskoleansökan ger en personalminskning av ca 2 personer from HT2014.
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Lärare som läser in Biologi, inom lärarlyftet II, blir klar jan-14
Svårigheter att finna vikarier vid sjukdom och tjänstledigheter.
En brist att det inte finns en kompetent vikariepool att tillgå.
Ökat krav på rätt behörighet, lärarlegitimation, fr.o.m. 131201
Rekryteringsproblem av vissa yrkeslärargrupper (behöriga) samt behöriga lärare inom
Naturkunskap och Engelska

4. Processer (exempelvis lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Gy11
Alla program har jobbat med tim- och kursplaneringsprocesserna inför Gy11. Detta arbete
kommer att fortsätta under det sista år som återstår till dess den första kullen gått ut. Fokus
i vår är timplanen för åk 3 och den kompletterande kompetensutveckling som krävs för de
nya kurserna.
Det nya gymnasiearbetet som ersätter det gamla projektarbetet. Gymnasiearbetet ställer helt
andra krav på elever och lärare då det skall visa att eleven är yrkeskunnig eller redo för
högskolestudier. Detta gäller alla i årskurs 3.
Fortsatt arbete med betyg och bedömning
Aspergerstudio Norr
Studion är nu startad och är nu bemannad med en heltids lärartjänst.
Matematiklyftet
Staten gör en satsning på alla matematiklärare inom grundskola och gymnasium det s.k.
mattelyftet. För detta kommer vi att frigöra en handledare ca 20 % som skall driva detta
arbete tillsammans med lärarna. Även matematiklärarna behöver frigöra ca 60 timmar var
inom ramen för planerad kompetensutveckling,

Delårsrapport 2
100 % Gy11
Nu är alla kurser i ”gamla” gymnasiet avslutade. Alla utbildningar går enligt de nya Gy11kursplanerna. Fokus i höst blir att utvärdera och göra de anpassningar som krävs för att
optimera våra timplaner.
Fortsatt arbete med betyg och bedömning
GY11
För gymnasieskolan är GY11 en mycket kostsam reform. Skolverket har tillfört obefintligt
med pengar för kompetensutveckling inom GY11 vilket medfört ökade kostnader både vad
det gäller utbildning av personal samt utrustning inom ny teknik
Kontinuerligt arbete med att se över antalet inriktningar, kursutbud, minska antalet utökade
studieplaner
Matematiklyftet
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Matematiklyftet är nu startat som ett gemensamt arbete mellan alla gymnasieskolor.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Alla Yrkesprogram har idag fungerande branschråd och vi har på detta sätt en god
kännedom om vad som händer på Gotland och i riket.
Inget intag till Hantverk Snick. eller Industri Svets. Vi ser goda möjligheter att anordna
vuxenutbildningar inom båda yrkesområden. Trots antagningsstopp på ovanstående
utbildningar kvarstår till viss del personalkostnaden för åk 3 med små elevgrupper sedan
tidigare. Detta ger då möjlighet att ta emot ett antal elever för yrkesintro och arbetsförsök.

Delårsrapport 2

Branschrådsmöten på alla yrkesprogram. APL i samarbete med branscherna.
Naturbruksprogrammet deltar aktivt tillsammans med Landsbygdscentret i arbetet med att
utveckla ett centrum för de gröna näringarna på Lövsta.
Vi ser ett fortsatt behov av att erbjuda vuxenutbildningar inom finsnickeri och svets för att
behålla kompetensen på Gotland
Svårigheter att få tillräckligt med APL-platser på vissa inriktningar kvarstår. Detta innebär att
mer undervisning måste ske på skolan, vilket ger ökade personalkostnader. Kan även
medföra att inriktningen inte kommer att kunna uppfylla skolverkets krav på minst 15 veckor
APL på tre år. Inriktningen är; EE-programmet inriktning Dator och Kommunikationsteknik,
Period 3 (september – december)
Arbetet med att förbättra elevnärvaron har gett fortsatt gott resultat 2013. Även antalet
genomförda och av lärarna kvitterade lektioner ökar.
Vi ser ett fortsatt behov av ökad specialpedagogresurs och extra stödundervisning i ett flertal
ämnen.
Ex. NB13, innehåller 11 överlämningar på 19 elever
Stort behov av pedagogisk kartläggning och införande av särskilda stödåtgärder under ht13
Sammanslagningar av undervisningsgrupper inom gymnasiegemensamma ämnen, som görs
av ekonomiska skäl, blir problematiska rent pedagogiskt. Följa examensmål, ojämna
grupper, behov av stödresurs i klassrum
Lektionsbesök har genomförts under ht13, ca 85st.
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Förvaltningsberättelse

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar för gymnasieutbildning
för ungdomar, det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år,
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare,
folkhögskoleutbildning, kommunens lärcentra samt uppdragsutbildning. Utöver detta
bedrivs även lantbruk i syfte att utveckla den gotländska landsbygden.
Verksamheterna bedrivs inom den kommunala gymnasieskolan, Komvux, Lärcentrum
Gotland, yrkeshögskoleutbildningen i vindkraftteknik, Lövsta landsbygdscentrum
samt Gotlands folkhögskola på orterna Visby, Hemse, Roma och Fårösund.

Verksamhetsidé
Nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för en god lärmiljö och god grund för
ett livslångt lärande. Målet är att höja utbildningsnivån genom att erbjuda ett brett
utbildningsutbud och utbildningar av hög kvalitet för ungdomar och vuxna på
Gotland. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och
arbetsmarknaden. Utbudet är anpassat till individens och samhällets behov och präglas
av valfrihet, jämlikhet och mångfald. Genom inspirerande och kunniga pedagoger ska
de studerande ha en lärmiljö som präglas av glädje och lust att lära. Verksamheterna
ska också bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna här.

Strategier
•
•
•
•

Tät dialog med arbetsmarknaden för att möta dagens och morgondagens
utbildningsbehov
Samordna och samverka – ta tillvara de olika utbildningarnas särart
Inrikta utbildningsinnehåll och verksamheter mot ett hållbart samhälle
Uppföljning och kvalitetssäkring av de verksamheter nämnden ansvarar för

Viktiga händelser och beslut under året
Nämnden har genomfört åtta sammanträden under året. Några av de frågor som
dominerat nämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete har
varit:
Förändringar i gymnasieskolans utbildningsutbud
I april beslutade nämnden om utbildningsutbud och antagningsplatser i den
kommunala gymnasieskolan. Nämnden beslutade att avveckla tre
gymnasieutbildningar: industritekniska programmet (inriktningen driftsäkerhet och
underhåll), hantverksprogrammet (inriktningen finsnickeri) samt estetiska
programmets inriktning estetik och media – den riksrekryterande spetsutbildningen
inom film- och TV-produktion. Den särskilda varianten musik på humanistiska
programmet togs också bort. Utgångspunkten för beslutet var sökandesiffrorna vid
det preliminära gymnasievalets slut i februari-mars: hur eleverna valt i första hand och
i övrigt rangordnat sina val, om de sökt liknande utbildningar som förstahandsvalet i
andra kommuner, elevernas behörighet med mera. Beslutet innebär att den
kommunala gymnasieskolan till gymnasievalet 2014 erbjuder 17 gymnasieprogram och
trettiotalet inriktningar.
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Satsning på en bärbar dator till lärare och elever
Under höstterminen 2013 har varje gymnasielärare fått en personlig bärbar Mac-dator.
Datorer delades också ut till eleverna i årskurs 1 vid naturvetenskapsprogrammet och
teknikprogrammet samt årskurs 2 vid samhällsvetenskapsprogrammet
(medieinriktningen) under detta läsår. Eleverna kommer att använda de personliga
datorerna under sina studieår och har sedan möjlighet att köpa dem. En
försöksverksamhet med iPads för årskurs 1-3 har också startat på barn- och
fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt inom ett
introduktionsprogram. 1:1-satsningen förväntas tillsammans med en
nätverksutbyggnad få en positiv effekt på såväl lärmiljön som arbetsmiljön. Samtliga
klassrum är nyutrustade med ljud, ljus och ett enhetligt gränssnitt så att lärarna enkelt
kan använda modern teknik i undervisningen. Ett successivt införande av 1:1-datorer
är planerat och samtliga elever beräknas kunna jobba vid egen dator under nästa läsår.
Byggnation av ett nytt skolhus
Den 30 april 2013 fastställde regionstyrelsen (RS) en tidplan och budget för
projekteringen gymnasieskolans nya Sävehus. Budgeten för projektet är fastställd till
maximalt 262 miljoner kronor varav själva bygget får kosta 220 miljoner kronor,
evakuering och provisoriska skollokaler under ombyggnadstiden högst 36 miljoner
kronor och renoveringen av aulan sex miljoner kronor. Evakueringen av nuvarande Fhuset pågår. Under höstterminen 2013/14 flyttade naturvetenskapsprogrammet ut och
kommer fram till 2017 att vara etablerat på Hackspettenområdet i norra Visby. Hela
F-huset ska vara utrymt till den 1 juli 2014. En ny gymnasiebyggnad kommer att
innebära att samtliga högskoleförberedande gymnasieprogram och hela eller delar av
Komvux verksamhet kan samlas på ett geografiskt campusområde: Säveområdet, till
2017 - något som ger samordningsvinster. Kulturskolan på Gotland kommer även att
finnas i huset.
Ny skolorganisation
I juni beslutade GVN om att införa en ny samlad kommunal gymnasieskola på
Gotland fr.o.m. den 1 juli 2014 med namnet Wisbygymnasiet. Den kommer att vara
organiserad i två skolenheter och respektive enhet leds av en rektor.
Ny arbetsmarknadsenhet
Efter beslut i regionstyrelsen sa GVN i juni ja till inrättandet av ny
arbetsmarknadsenhet inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF).
Arbetsmarknadsenheten ansvarar från den 1 januari 2014 för olika
arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen (AF) till arbetssökande
inskrivna hos AF. Bl.a. för att tillhandahålla praktik-, arbetstränings- och
sysselsättningsplatser samt offentligt skyddade arbeten i någon av Region Gotlands
egna verksamheter. Organisationen har byggts upp inom Komvux under hösten 2013.
Fyra medarbetare ingår i enheten, varav en med samordningsansvar.
Studie- och yrkesvägledarorganisationen ska samlas
I september beslutade GVN och barn- och utbildningsnämnden att införa en samlad
organisation för Region Gotlands studie- och yrkesvägledare under GVN från och
med den 1 juli 2014. Förändringen ska höja kvaliteten på studie- och
yrkesvägledningen, öka likvärdigheten för eleverna, bidra till organisatoriska fördelar,
skapa samordningsvinster med mera.
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Vissa yrkesutbildningar flyttas från gymnasiet till Komvux
Då ett antal yrkesförberedande program på gymnasiet haft för få sökande för att
kunna starta, har förvaltningen på nämndens uppdrag undersökt möjligheten att
istället bedriva dessa som vuxenutbildning, i samråd med olika branscher.
Utbildningar som omfattas av nämndens beslut är underhåll och svetsteknik, sjöfart
samt träteknik. Att lyfta över yrkesutbildningar med lågt söktryck från gymnasiet till
vuxenutbildningen kan öka möjligheten att rekrytera personal inom bristyrken.
Komvux driver redan idag bland annat vård- och omsorgsutbildning i samarbete med
gymnasieskolan.
Satsning på Lövsta som grönt centrum
Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland har under året genomfört en förstudie
som syftar till att utveckla Lövsta landsbygdscentrum som grönt centrum och motor i
arbetet med landsbygdsutveckling. Förstudien presenterades den 24 juni. Därefter har
Region Gotland tillsammans med Hushållningssällskapet Gotland och LRF Gotland
tecknat en avsiktsförklaring kring att etablera ett centrum för de gröna näringarna och
landsbygdsutveckling vid Lövsta. En första analys av förutsättningarna att lokalisera
andra gymnasieutbildningar än naturbruksprogrammet på Lövsta har genomförts i
början på 2014.
Rekrytering av ny utbildningschef pågår
Utbildningschef Jan Holmquist lämnade sin tjänst i augusti och en rekryteringsprocess
har inletts, men ännu inte avslutats. Ledningskontoret ansvarar för denna. Stabschef
Alf Nilsson har utsetts till utbildningschef fram till 31 december 2014.

Priser och utmärkelser
Mats Almgren och Jörgen Benzler, lärare vid Christopher Polhemgymnasiet, var en av
tre pristagare till Region Gotlands förnyelsepris 2013 som delades ut vid
Förnyelsedagen den 7 mars. Priset fick de för att de i bred samverkan utvecklat den
första yrkeshögskoleutbildningen i vindkraftsteknik på Gotland.
2013 års Anna Lindh-stipendier tilldelas bland andra Gotlands folkhögskolas Ella
pop- och rocklinje för ett ambitiöst och målinriktade arbete för unga kvinnor.
Diego Rossi, språklärare vid Richard Steffengymnasiet, fick under året Kungliga
Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet 2012. Han
var en av två lärare som prisades.

Projekt som pågått under 2013
Här följer ett urval av projekt som pågått under året där GVF funnits med som en
part:
Kleiv pa
Under året har Komvux, folkhögskolan och Gotlands museum drivit ett gemensamt
treårigt integrationsprojekt kallat Kleiv pa, som finansierats genom Allmänna
Arvsfonden och Länsstyrelsen på Gotland. Projektet vänder sig till dem som studerar
kurserna C och D inom sfi (svenskundervisning för invandrare). Parallellt med att få
kunskaper i svenska språket har de studerande också fått lära sig om det gotländska
natur- och kulturarvet. Förhoppningen har varit att kunna utveckla en gotlandsmodell
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kring hur man aktivt kan använda det svenska kultur- och naturarvet som en del i sfipedagogiken.
InterCom - competence and interaction
Projektet InterCom pågår mellan 2012 och 2014, som ska bidra till en förstärkt
kompetensutveckling på Gotland. 120 gotländska företag, tre företagsnätverk samt 70
anställda inom Region Gotland deltar. Projektet medfinansieras av Europeiska
Socialfonden.
Projektet Medborgarkontor inom sfi
I början av 2013 startade projektet Medborgarkontor inom sfi (svenskundervisning
för invandrare) som finansierats med medel från Länsstyrelsen i Kronobergs län i syfte
att främja nyanländas bosättning. Projektmedlen har använts till att bygga upp en
permanent stödverksamhet för nyanlända elever inom sfi som har många personliga
frågor om bl.a. boende, ekonomi, sjukvård, uppehållstillstånd och anhöriginvandring
till sina undervisande lärare. För att mindre av undervisningstiden ska gå åt till
personliga frågor, skapades ett s.k. medborgarkontor som håller öppet några timmar
per vecka där etableringsfrågorna blir lösta. De studerande har fått hjälp med att förstå
brev, räkningar, fylla i blanketter eller ringa till myndigheter m.m. Från och med
januari 2014 ingår ”Medborgarplatsen” i Komvux ordinarie verksamhet.
Medborgarplatsen är ett av de bidrag som nominerats till Region Gotlands
förnyelsepris 2014.
JobbSam
Under hösten 2013 startade ett nytt Finsam Gotland-projekt kallat JobbSam som
kommer att pågå till slutet av 2016, då verksamheten inom projektet förväntas vara
uppbyggd och stå på egna ben. Finsam Gotland är ett finansiellt samordningsförbund för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och tre förvaltningar inom
Region Gotland, däribland GVF. Tillsammans arbetar parterna med att skapa arbeten
åt människor som har svårt att få eller behålla ett arbete. Målgruppen är gotlänningar i
åldern 16-64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd från
mer än ett håll. Enligt beräkningar handlar det om mellan 300-500 personer som
saknar egen försörjning, är arbetslösa, svårbedömda och har långvariga ärenden – eller
personer med diffus ohälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden. Målet för JobbSam
är att hitta kortaste vägen till egenförsörjning genom arbete eller studier för dessa
individer genom flerpartssamverkan.
Studie- och yrkesvägledning i förändring
Det tvååriga projektet SYV i förändring avslutades i slutet på 2013. Målgruppen för
projektet har varit studie- och yrkesvägledare i Småland, Blekinge och Gotland inom
alla utbildningsformer. Målet har varit att öka kompetensen hos studie- och
yrkesvägledare i linje med de krav och förväntningar som finns på yrket, men även att
utveckla studie- och yrkesvägledarnas kunskaper om den regionala arbetsmarknaden
och etablera nya samverkansformer för vägledare och arbetslivet i deltagande regioner.
Regionförbundet södra Småland har varit projektägare, Anders Weiborg från GVF
ingick i styrgruppen och projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden.
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Ungdomskraft
Ungdomskraft startade hösten 2011 och finns till för ungdomar i ålder 16-24 år som
inte går på gymnasiet eller som hoppat av skolan i förtid. Teamet bakom
Ungdomskraft ger ungdomar extra stöd och hjälp med att komma igång genom att
erbjuda kartläggningssamtal, hjälp med att göra upp en framtidsplan, olika typer av
stöd och aktiviteter. Syftet är att bryta passivitet och minska risken för att hamna i
utanförskap. En stor del av arbetet handlar om att hitta ungdomarna i målgruppen
och sedan etablera kontakt med dessa. Målet är att få ut ungdomarna som deltar i
fortsatta studier, praktik eller arbete och att skapa en hållbar modell för det
kommunala informationsansvaret. En permanent verksamhet ska vara införd inom
Region Gotland vid projekttidens slut. Projektet finansieras genom europeiska
socialfonden fram till halvårsskiftet 2014. Ungdomskraft har haft 62 ungdomar
inskrivna under 2013. Vid årets slut återstod 22 deltagare, som inte gått vidare till
praktik, sysselsättning, arbetsmarknaden eller studier. Genom vägledning har
Ungdomskraft lotsat 25 ungdomar till insatser, utan att skriva in dem i projektet.
Filmkluster Fårösund 2014-2016
Förberedelserna inför projektet Filmkluster Fårösund 2014-2016 har pågått under
senare delen av året. Det är en treårig satsning som handlar om att samla olika
filmrelaterade verksamheter som sysslar med bland annat filminspelning,
talangutveckling och utbildning. Huvudansvaret för projektet ligger hos Gotlands
folkhögskola, som driver en treårig utbildning i film- och TV-produktion samt en
ettårig utbildning i kommersiellt manusförfattande. Sammantaget ska filmklustret
bidra till att Gotland kan fortsätta vara en plats för filminspelning och produktion, att
arbetstillfällen för filmarbetare skapas och att Gotlands attraktionskraft ökar och
speciellt Fårösunds.

Redovisning och analys av måluppfyllelsen kopplat till
nämndens styrkort
För varje mandatperiod upprättar samtliga nämnder egna balanserade styrkort med
mål och prioriteringar för sina verksamheter inom perspektiven: brukare/kunder,
ekonomi, medarbetare/ledare samt processer och samhälle. För varje perspektiv finns
ett övergripande mål och till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer. Här följer
en övergripande redovisning av dessa för GVN. Fler nyckeltal återfinns i
förvaltningens kvalitetsredovisning, som presenterats för nämnden under året.
Brukar/kundperspektiv
Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Delar av följande redovisning har även behandlats i kvalitetsrapport 1 - resultat och frånvaro,
kvalitetsrapport 2 - antagning och kvalitetsrapport 5 - elevenkät.
Brukarperspektivet ska belysa i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av god
kvalitet (kundnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de
behov som finns), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de
är delaktiga (elevinflytande) och blir respektfullt bemötta. I slutet av året fastställde
GVN egna serviceriktlinjer med anvisningar och rekommendationer kring hur
verksamheter inom nämndens ansvarsområde ska uppnå intentionerna i den
regiongemensamma servicepolicyn, bl.a. om tillgänglighet och kommunikation. Dessa
kommer att implementeras under våren 2014.
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GVN mäter kundupplevelserna av verksamheten främst genom enkäter som redovisas
i NöjdElevIndex (NEI), NKI-värden för NöjdKundIndex (NKI) samt värden för
elevinflytandeindex (EII). Indexvärdena byggs upp utifrån ett antal frågor inom
respektive område. Eleverna inom gymnasieskolan får också en direkt fråga om de
upplever att de möter lärare med höga förväntningar.
Måluppfyllelse gymnasieskolan

Andelen nöjda gymnasieelever i samtliga gymnasieskolor ökar. NEI uppgår hösten
2013 till 66 - det högst uppmätta värdet hittills. Skillnaderna mellan pojkar och flickor
är försumbara. Målnivån i styrkortet är 65. Målet beträffande gymnasieelevernas
upplevelse av inflytande över utbildningen nås. År 2013 låg elevinflytandeindex på 71.
Målet i styrkortet är 70. 65 procent av det totala antalet gymnasieeleverna under 2013
anser att de möter lärare med höga förväntningar. Samma värde inrapporterades under
2012 för de tre gymnasieskolorna sammantaget. Ingen skillnad finns mellan pojkar
och flickor. Målet i styrkortet är minst 60 procent på enhetsnivå, vilket i år nås för
första gången sedan mätningarna började.
Måluppfyllelse Gotlands folkhögskola

Den kundupplevda kvaliteten på Gotlands folkhögskola fångas upp genom tre index:
nöjdkundindex (NKI), demokratiindex (DI) och ett index för bemötande (BI).
Målnivån för NKI är satt till minst 70 och folkhögskolan redovisar ett NKI på 69
vilket kan betraktas som en god måluppfyllelse. Index för om deltagarna är nöjda med
utbildningen är här 78 (2013) att jämföra med rikets 75 (2013). Detta är ett mycket
gott värde och överträffar styrkortets mål. Målnivån för DI är ”minst på rikets nivå”
vilket i princip uppnås. Folkhögskolan redovisar ett DI på 66 (2013) och värdet för
riket är 71. Beträffande målet att de som arbetar på skolan ska lyssna på
folkhögskolans deltagare är BI år 2013: 76. Riket uppnådde under samma period ett
index på 77. Styrkortsmålet är ”minst i nivå med riket”. Andel studerande på
folkhögskolan som rekommenderar andra att studera på skolan var vid
undersökningen 2013; 85 procent – fem procentenheter under styrkortsmålet på 90
procent.
Måluppfyllelse Komvux

2013 års brukarundersökning gav Komvux ett nöjdhetsindex på 87 (+ 1 jämfört med
2012) - ett högt värde. Senaste mätning av NEI gjordes år 2010 och uppgick då till 78.
Måluppfyllelsen är god då målnivå i styrkortet för Komvux är 70.
Söktryck och tillgänglighet

Tillgängligheten till gymnasie- och vuxenutbildningar är god. 87 procent av de
behöriga eleverna i årskurs nio får sitt förstahandsval tillgodosett vid gymnasievalet,
vilket tangerar nämndens styrkortsmål på 90 procent. Värdet är högre än förväntat
utifrån att antalet valbara utbildningar minskat. 92 procent av de sökande valde ett
program inom den kommunala gymnasieskolan. Fyllnadsgraden ökade samtidigt från
87 till 97 procent till följd av att nämnden minskat antalet valbara utbildningar under
2012 och 2013, utifrån vilka utbildningar som haft mycket få sökande.
Tillgängligheten till Komvux utbildningar är mycket god. Alla som ansöker till
Komvux och har rätt till utbildning får det. Så har det varit under de senaste tre åren.
Målnivån i styrkortet är satt till 90 procent.
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Gotlands folkhögskola har ett fortsatt stabilt söktryck till allmänna linjen: 1,4 sökande
per utbildningsplats, dock något lägre söktryck än riket där siffran är 1,9 men likvärdig
med turism- och besökskommunerna. Gotlands folkhögskola uppvisar ett kraftig ökat
söktryck på särskild kurs under 2013: 2,3 sökande per utbildningsplats, vilket
överstiger jämförelsegruppen (1,7) men inte riket (2,4). Målet att ur brukarperspektivet
ha god tillgänglighet till utbildning uppnås 1. Av de planerade kurserna på Gotlands
folkhögskola startades samtliga höstterminen 2013/14.
Studieavbrott

År 2012 2 avbröt 23 procent av kursdeltagarna inom den grundläggande
vuxenutbildningen sina studier. Måluppfyllelsen är tre procentenheter högre än
turism- och besökskommungruppen som har en siffra på 20 procent. Inom den
gymnasiala vuxenutbildningen avbröt 18 procent studierna under 2012 - tre
procentenheter fler än föregående år och drygt två procentenheter högre än under
mätperioden 2008-2011. Siffran är i paritet med riket 2012 och tre procentenheter
högre än turism- och besökskommungruppen. Studieavbrott inom vuxenutbildningen,
ska inte enbart ses som något negativt 3. Ett avbrott kan exempelvis innebära att en
studerande gått vidare till ett arbete eller andra studier.
Andel studieavbrott på Gotlands folkhögskola är lägre än i riket och styrkortsmålen.
Andelen studieavbrott på allmänna kurser på Gotlands folkhögskola läsåret 2011/12 4
är tre procent (att jämföras mot rikets 18 procent) och på särskilda kurserna avbröt tre
procent studierna (att jämföras mot rikets åtta procent). Interna mätningar för
2012/2013 visar att avbrotten är 4,7 procent på allmänna kurser respektive inga på de
särskilda kurserna. Måluppfyllelsen mot styrkortet är alltså god.
På frågan om folkhögskolans studerande anser att kursernas innehåll är tydligt uppnås
värdet 71 (2013), vilket är i paritet med föregående mätning på 73 (2012). Riket
uppnår 68 (2013). Nivån är hög och måluppfyllelse får anses råda.
Ekonomiperspektiv

Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delar av följande redovisning har även behandlats i delårsrapport 1 och 2.
GVN:s resultat för 2013 uppgår till -5,9 miljoner kronor. Detta betyder att styrkortets
mål om en ekonomi i balans för året inte kommer att uppnås för nämnden. Det kärva
ekonomiska läget kvarstår mot bakgrund av minskande elevkullarna på gymnasiet och
att organisationen med personal och lokaler ännu inte hunnit anpassas efter detta. Vid
ingången till 2013 stod GVN inför en anpassning av gymnasieorganisationen på
motsvarande 11,6 miljoner kronor.
För 2013 fick GVN dock ett ramtillskott på en miljon kronor – en s.k. vuxenmiljon speciellt riktade till vuxenutbildning och åtgärder för att hjälpa långtidsarbetslösa att
komma i arbete. 534 000 kronor har använts till en utökning av antalet
utbildningsplatser (med tio) på den studiemotiverande folkhögskoleutbildningen för
arbetslösa unga vuxna utan grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen.
460 000 kronor har lagts på att utveckla Komvux läs- och skivverkstad – en
verksamhet som erbjuder stödinsatser och tekniska hjälpmedel för vuxna med läs- och
1 I måluppfyllningshänseende handlar det om att nå balans mellan tillgänglighet för sökande i
förhållande till söktryckets lägsta acceptabla nivå.
2 Senaste tillgängliga uppgift.
3 Mätningen mot styrkortet görs för att få en indikation på om brukarna är informerade.
4 Senaste tillgängliga offentliga statistiken.
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skrivsvårigheter. GVN har också under året kompenserats för övertagandet av en
tjänst från socialnämnden (SON), som flyttats till GVN:s arbetsmarknadsenhet med
190 000 kronor.
Under senhösten fick GVN besked om möjligheten att teckna överenskommelser om
avgångsvederlag för medarbetare inom förvaltningen. Avtal har tecknats med sju
medarbetare till en summa av 2,7 miljoner kronor. Avtalen är utformade så att de i
huvudsak träder i kraft under hösten år 2014 och avslutas under våren år 2015.
Under året har nämnden inte reserverat någon buffert i sin budget och därmed har
inga beslut tagits rörande detta. I samband med att utbildningschefen och nämndens
ordförande kvitterade budgeten för 2014 sanktionerades att GVN inte behöver vidta
åtgärder för att bygga upp en buffert för året. Beräkningar visar att nämnden har en
underfinansierad budget motsvarande fem miljoner kronor för år 2014.
Åtgärder som nämnden vidtagit för att nå ett positivt resultat

Verksamheterna följer den åtgärdsplan som finns beskriven i strategisk plan och
budget 2014-2016, omfattande minskade kostnader på 18 miljoner kronor fram till år
2016. Ekonomichefen har genomfört regelbundna uppföljningsmöten med rektorerna
och budgetdisciplin är prioriterad. Ett kontinuerligt arbete pågår också med att öka
kostnadsmedvetenheten i organisationen, att följa ramavtal och att se över befintliga
telefon- och datorabonnemang. Det finns för närvarande ingen statistik som uppger
antalet teleabonnemang samt inköp via ramavtal. Uppfattningen i förvaltningen är
dock att ramavtal följs och att de abonnemang som finns krävs för att fullfölja
uppdragen.
GVN kommer att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten i takt med
förändrade förutsättningar. Under året beslutade nämnden att avveckla tre
gymnasieutbildningar (se rubriken: Viktigare händelser….) Detta till följd av ett
vikande intresse för utbildningarna. Sammanlagt innebär beslutet en besparing på 5,7
miljoner kronor, men den fulla ekonomiska effekten nås först 2016 när eleverna som
redan går utbildningarna avslutat sina studier. Bara mindre justeringar förväntas göras
framöver beträffande utbildningsutbudet på gymnasiet och då på inriktningsnivå. Till
höstterminen 2013 erbjöds närmare 600 väljande elever i årskurs nio sammanlagt 17
program och ett trettiotal inriktningar i den kommunala gymnasieskolan.
Nämnden har målet att spara tre miljoner kronor genom införande av en samlad
gymnasieskola då lednings- och stödorganisationen omorganiseras. (Beslutet om ett
förändrat utbildningsutbud som togs i oktober 2012 har innevarande år inneburit en
besparing av ledningsresursen på c:a 600 000 kronor.) Genom införandet av en samlad
gymnasieskola förväntas successiva besparingar på c:a två miljoner kronor. Det är
förvaltningens bedömning att den största delen av besparingarna kan effektueras först
2017 när det nya Sävehuset är färdigt.
Lokalkostnadens andel av de totala kostnaderna för gymnasiet är över 20 procent och
möjligheter att minska dessa inom överskådlig tid är små. Anpassningen av
kostnaderna styrs också av de lokalmässiga förutsättningarna på Säveområdet, där
evakueringen av gymnasieskolans nuvarande F-hus gjort att utbildningsverksamheter
flyttats till andra befintliga lokaler på Säveområdet, Hackspettenområdet och A7området. Tillfälliga evakueringspaviljonger kommer att ställas upp på campusområdet
på Säve i juni 2014 och användas till nya Sävehuset är färdigställt, preliminärt i
december 2016. GVN har under 2013 inte kompenserats för de extra kostnader som
uppstått med anledning av evakuering av F-huset med cirka 350 000 kronor
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Införandet av 1:1-datorer på gymnasiet beräknas minska nämndens IT-kostnader med
c:a 1,6 miljoner kronor per år. Detta genom att tidigare datorabonnemang avslutats
och att datorer återlämnas till ITT och serviceförvaltningen. Kostnadsminskningen
inkluderar support och stöd till lärare och elever. Omställningskostnaderna för ITT
under 2014 kommer inte att belasta nämnden.
Nämnden saknar fortfarande budgettäckning för nationell godkänd idrottsutbildning
(NIU) - en frivillig verksamhet inom gymnasieskolan, som ger möjlighet till en
elitidrottssatsning under studietiden på samhällsvetenskapsprogrammet samt handelsoch administrationsprogrammet. GVN hade hoppats få cirka 737 000 kronor i
tilläggsanslag för detta vid 2014-års budgetäskande. GVN fick också nej till sin
begäran om 210 000 kronor till körkortsutbildning för eleverna på vård- och
omsorgsprogrammet (VO), med hänvisning till utbildningens betydelse för regionen.
RS avslag visar att dessa två områden inte är prioriterade under Region Gotlands
rådande ekonomiska förhållanden. Trots detta har ett enigt GVN vid årets slut ändå
beslutat att fortsätta driva NIU under 2014 och ge eleverna inom VO en
körkortsutbildning genom omfördelningar i internbudgeten för 2014, där pengar tas
från förvaltningens lednings- och stödorganisation istället för av undervisningsmedel.
Investeringar

Den tilldelade investeringsbudgeten var totalt 6,6 miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor
har i huvudsak använts till läromedel. Budgeten för IT-kringutrustning på en miljon
kronor har till största delen investerats i en gemensam klassrumsstandard (ett visuellt
klassrum i alla lektionssalar) samt en utbyggnad av radiofyrar och trådlösa nätverk i
hela gymnasieskolan - både i norra och södra Visby. Kompletteringsbudgeten på
430 000 kronor har gått till investering i köket på folkhögskolan samt maskiner på
Lövsta landsbygdscentrum. Ett extraanslag från RS på 2,7 miljoner kronor har använts
till strategiska IT-investeringar i form av personliga bärbara datorer till varje
gymnasielärare och läsplattor till elever i årskurs 1-3 i ytterligare tre program.
Processperspektiv
Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.

Delar av följande redovisning har även behandlats i kvalitetsrapport 1 - resultat och frånvaro.
Under processperspektivet redovisas de uppföljningar som GVN gör av bl.a. resultat
– det vill säga i vilken utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om
elevnärvaron håller sig inom givna ramar samt om kostnaderna för undervisning är i
nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m.
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Elevflöden

Antalet årselever i den kommunala gymnasieskolan under 2013 var 1910.
Höstterminen 2013 började 567 elever i årskurs 1 på gymnasiet.
Gym nasiesk ola
Årselever
Christopher Polhemgymnasiet

733,5

Elfrida Andréegymnasiet

398,5

Richard Steffengymnasiet

540,5

Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan

16,5
1 689,0

Guteskolan AB

221,0

Fristående gymnasieskolan

Summa egna kommunen

221,0

1 910,0

På Komvux kan man se att antalet studerande inom den egna verksamheten minskat
något sedan 2011.
Vuxenutbildning
Antal

2013

2012

2011

Egen verksamhet

200

221

260

Upphandlad verksamhet

406

258

347

Gotlands folkhögskola hade under år 2013 366 studerande på de långa kurserna. Inom
folkhögskolan räknar man också antal deltagarveckor. År 2013 hade Gotlands
folkhögskola 10 403 deltagarveckor.
Folk högsk ola
Antal
Deltagarveckor, faktiska
Sommarkurser
Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

GVN 2014-02-12
56/100

2013

2012
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10 403

10 290

9 873

37

39

29

4 160

4 459

3 542

366

376

348
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Slutbetyg och grundläggande behörighet

Andelen gymnasieelever som fått slutbetyg ökar. Slutbetyget (2 500 gymnasiepoäng) är
en sammanställning av betygen i samtliga av eleven slutförda kurser och det
projektarbete eleven utfört 5. År 2013 fick 73 procent av eleverna godkänt i alla kurser
- en signifikant förbättring mot år 2012, då andelen var 62 procent. Det finns dock
vissa skillnader mellan pojkar och flickor och speciellt på vissa program. Andelen
gymnasieelever som genomgått ett fullständigt program och fått slutbetyg år 2013 var
90,1 procent.
En viktig faktor för att kunna försörja sig och undvika att hamna i ett socialt
utanförskap senare i livet är att klara vissa behörighetskrav. År 2013 lämnade 94
procent av elevgruppen gymnasieskolan med grundläggande behörighet till högskolan
(med minst godkänt i alla kurser) - en ökning från föregående år med fyra
procentenheter. Styrkortets målnivå är 90 procent och att Gotland ska ha en högre
andel gymnasieelever med grundläggande behörighet än riket och jämförbara
kommuner. Rikets värde är 87 och turism- och besöksgruppens värde är 90.
Även detta läsår har arbetet med att öka gymnasieelevernas närvaro varit prioriterat.
Olika aktiviteter har genomförts. Målet i styrkortet är att den genomsnittliga närvaron
ska uppgå till minst 90 procent per gymnasieskola och program. Närvaron för hela
gymnasieskolan ligger på knappt 87 procent - ett resultat i nivå med förra året, men
fortfarande drygt tre procentenheter lägre än styrkortets mål.
Genomsnittligt jämförelsetal

Gymnasieskolan uppvisar ett genomsnittligt jämförelsetal (betygspoäng) på 14,3. Det
är en ökning med 0,3 mot föregående år och höjningen beror i huvudsak på att
pojkarnas resultat förbättrats. Styrkortsmålet är 14,2 samt att Gotlands värde är högre
än rikets (14,0) och jämförbara kommuner (14,1). 87 procent av gymnasieeleverna
fullföljer sina studier inom fyra år - en högre andel än riket (84) och turism- och
besökskommungruppen (84). Styrkortsmålet på 85 procent nås liksom att överträffa
rikets siffra och jämförbara kommuner.
För Komvux och folkhögskolan finns inte samma strukturerade resultatuppföljning.
På folkhögskolan sätts inga betyg, utan de studerande ges skriftliga omdömen.
Studieomdöme är däremot folkhögskolornas egen form för bedömning av den
studerandes förmåga till vidare studier. Folkbildningsrådet värdeskala variera mellan 14, men rekommenderar ett genomsnitt på 2,7 ±5 procent, d.v.s. 2,56–2,84. Det finns
ingen statistik tillgänglig för 2013, men de senaste två åren har Gotlands värde varit i
paritet med riket, så måluppfyllelse kan anses råda.
Andel kursdeltagare som slutfört kurs inom Komvux är högre än i riket och besöksoch turismgruppen. 2012 slutförde 77 procent av kursdeltagarna på Gotland kurserna
på grundläggande vuxenutbildning (att jämföras mot 80 procent år 2012). Detta kan
jämföras mot besöks- och turismgruppens 65 procent. Även den gymnasiala
vuxenutbildning där 80 procent av de studerande slutfört kurs har bättre värden än
jämförelsegruppen (77 procent), men också riket (72 procent).
Nettokostnadsutveckling

Under processperspektivet ska kostnaderna redovisas och målet är att verksamhetens
kostnader ska vara i nivå med jämförbara kommuner och landsting.
För att räkna jämförelsetalet för ett slutbetyg översätts kursbetygen till värden: IG = 0, G =
10, VG = 15, MVG = 20. Värdet för varje kursbetyg som ingår i slutbetyget multipliceras
sedan med kursens gymnasiepoäng.

5
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Nettokostnadsutvecklingen är på tillbakagång har minskat med elva miljoner kronor
motsvarar 3,6 procent.
Nettok ostnadsutveck ling
År
Belopp

2011
306 806

2012
307 094

2013
295 992

Personalkostnadsutvecklingen har för perioden stagnerat och minskat med sex
miljoner kronor och motsvarar 3,6 procent. Budgeterade löneökningar för perioden
2012-13 har varit fyra miljoner kronor vilket medför en total
personalkostnadsminskning med c:a tio miljoner kronor.
P ersonalk ostnadsutveck ling
År
2011
2012
Belopp
166 610
169 546
Exklusive EU-projekten InterCom, Ungdomskraft samt Gotkom.

2013
160 946

Gotland har en högre utbildningskostnad än riket för gymnasieutbildning, men den är
lägre i jämförelse med besöks- och tursimgruppen. Den totala genomsnittliga
kostnaden för den kommunala gymnasieutbildningen uppgick år 2012 6 till 119 418
kronor, som kan jämföras mot riket: 110 382 kronor och besöks- och tursimgruppen:
127 044 kronor. Lokalkostnaderna är c:a 20 procent högre än i riket och kostnaderna
för skolmåltider har ökat med 83 procent mellan 2008-2012, vilket är
anmärkningsvärt. Det senare beror på hur den totala måltidskostnaden fördelats
mellan GVN och barn- och utbildningsnämnden (BUN). Hänsyn har inte tagits till att
andelen elever och därmed antal portioner som minskat i gymnasieskolan och ökat
inom BUN:s verksamheter.
Gotland
Jämförelser

Turism
Riket

2012

2011

2010

2009

2008

119 418
127 044
110 382

112 579
123 727
107 229

108 809
116 542
102 919

103 904
111 744
100 294

101 236
108 259
97 818

Tabell 1: Kostnad (kr) per elev gymnasieskola hemkommun

Kostnaderna per heltidsstuderande inom vuxenutbildningen på Gotland är jämfört
med riket och jämförelsekommuner betydligt högre. Den totala genomsnittliga
kostnaden för den kommunala vuxenutbildningen på Gotland uppgick till 81 900
kronor per utbildningsplats år 2012, att jämföras mot 72 800 kronor året innan.
Kostnaderna för riket år 2012 var 60 800 kr per utbildningsplats och för besöks- och
tursimgruppen 53 700 kronor. Vid en analys av utbildningskostnaderna (om man
jämför motsvarande utbildningar på gymnasiet) kan konstateras att den egna
kostnaden att utbilda elever på gymnasial- och grundläggandevuxenutbildning är hög.
Däremot ligger lärarkostnaden för svenskundervisning för invandrare (sfi) på en nivå
som motsvarar gymnasiets kostnader. Att utbildningskostnaden per elev är hög kan
också vara ett uttryck för att det är få elever som går utbildningarna.
Gotland
Jämförelser

>25 000
Turism
Riket

2012

2011

2010

2009

81 900
60 800
53 700

72 800
56 100
53 600

74 800
55 200
48 400

74 100
49 000
48 400

Tabell 2: Kostnad (kr) per heltidsstuderande totalt

Uppgifterna från 2012 är de senast tillgängliga. Siffror för 2013 finns tillgängliga i augusti
2014.
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Kostnadsbilden för folkhögskoleutbildning på Gotland har rent generellt god
måluppfyllelse. Den totala genomsnittliga kostnaden för folkhögskoleutbildningen på
Gotland uppgick år 2011 (som är den senaste tillgängliga uppgiften) till 3 950 kronor
per deltagarvecka. Kostnaderna för folkhögskoleutbildningen för landstingsskolor i
riket var precis densamma 2011. Tittar man tillbaka några år avviker inte Gotlands
folkhögskola inte nämnvärd kostnadsmässigt från andra landstingsskolor. År 2012
kostade folkhögskoleutbildningen i riket 4003 kronor per deltagarvecka.
Gotland
Jämförelse

Landstingsskolor riket

2012

2011

2010

2009

2008

4003

3 950
3 900

3 800
3 650

3 900
4 000

4 000
3 750

Tabell 3: Total kostnad (kr) per deltagarvecka

År 2010-2011 har personalkostnaden per deltagarvecka varit något lägre än i
landstingsskolorna (se tabell 10). Inför årsbokslutet finns inte resultat för 2012
tillgängligt.
Gotland
Jämförelse

Landstingsskolor riket

2012

2011

2010

1 679

1 430
1 660

1 290
1 530

Tabell 4: Kostnad (kr) undervisningspersonal per deltagarvecka

För att göra en djupare analys krävs att hänsyn tas till utbildningsutbudet på respektive
jämförelseobjekt. Kostnadsfördelningen är beroende på både utbildningsutbud och
processeffektivitet.
Medarbetarperspektiv
Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att
möta framtidens utmaningar.

Delar av följande redovisning har även behandlats i kvalitetsrapport 6 - medarbetarfrågor.
Förvaltningen hade totalt 345 anställda i december 2013, varav 301 tillsvidareanställda
och 44 tidsbegränsat månadsanställda. Antalet anställda minskade med 14 personer i
förhållande till december 2012. Inom GVF har sex medarbetare önskemål om utökad
sysselsättningsgrad, fem inom gymnasieskolan och en inom folkhögskolan. Två av
dessa fem har under året kunnat erbjudas utökad sysselsättningsgrad till heltid.
Inom ramen för övertalighetsprocessen har nio anställningsavtal avslutats efter
uppsägning på grund av arbetsbrist under året. Sju medarbetare slutade efter
överenskommelser om avgångsvederlag. Vid årets slut berördes tre medarbetare av
övertalighetsprocessen. Denna beräknas fortsätta och resultera i fler uppsägningar på
grund av arbetsbrist under 2014. I omställningsarbetet har flertalet medarbetare
kunnat erbjudas andra arbetsuppgifter. Regionledningen har med anledning av
omställningsarbetet gett förvaltningen möjlighet att teckna ytterligare
överenskommelser om avgångsvederlag som kommer att ge effekt under 2014. Det
handlar om ersättningsnivåer som motsvarar mellan sex till tolv månadslöner.
Årets medarbetarenkät

Den årliga medarbetarenkäten ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den mäter
medarbetares upplevelser kring arbetets värde, trivsel och ledarskapet
samt möjligheten till utveckling i arbetet, inflytande och delaktighet. Resultatet från
årets enkät visar ett sammantaget medarbetarindex (MI) för förvaltningen på 72 –
något bättre än år 2012. Ett MI-värde på över 70 ska tolkas som ett gott resultat och
att förutsättningar finns för att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt.
Resultaten totalt sett är något bättre än vid förra årets mätning. Självskattningsfrågor
som kan kopplas till den enskilda medarbetarens upplevelse av engagemang i
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förhållande till kund/brukare får bäst betyg i medarbetarenkäten. Förvaltningens
utpekade styrkor är bl.a. närmaste chefs kommunikativa förmåga och möjligheten för
medarbetare att kunna påverka det dagliga arbetet. Sämst betyg i medarbetarenkäten
får karriärmöjligheterna och hur motsättningar på arbetsplatsen hanteras. Utpekade
förbättringsområden är medarbetares möjligheter till utveckling samt arbetsmiljön.
Handlingsplaner ska tas fram, både på arbetsplatsnivå och på övergripande nivå, kring
de frågeområden där vi kan se brister.
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling

Under 2013 avslutade en rektor och två biträdande rektorer den statliga
rektorsutbildningen. Under våren 2013 påbörjade ytterligare en rektor samma treåriga
utbildning som omfattar 30 högskolepoäng. Åtta av tretton chefer har genomgått
utbildningen coachande ledarskap. En medarbetare som genomgått Region Gotlands
ledarutvecklingsprogram har tillsatts på en chefsposition inom gymnasieskolan hösten
2013.
Förvaltningen tillsatte två förstelärare under läsåret 2013/2014 med särskild inriktning
på frågor som rör utveckling av pedagogik och didaktik. Förstelärarnas uppdrag är att
stödja andra lärare och att ha ett särskilt ansvar för skolans resultat och kvalitet. Syftet
med instiftandet av karriärtjänsterna är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god
undervisning för elever. Avsikten att utöka antalet förstelärare under kommande läsår.
Femton gymnasielärare i matematik deltar under läsåret 2013/14 i
fortbildningssatsningen Matematiklyftet med statsbidrag. Målet är att förbättra
undervisningen i matematik och vända den negativa kunskapsutvecklingen. I centrum
för satsningen står kollegialt lärande. Gymnasierektorer utbildas också parallellt i ett
eget Matematiklyft, riktat mot skolledare.
C:a 70 anställda inom GVF har deltagit i kompetensutveckling inom ramen
för projektet InterCom. Fyra seminarier har hållits som behandlat omvärldsspaning,
entreprenöriellt lärande, varumärkesarbete och digitala utmaningar kopplat till
pedagogik. Utöver seminarieserien har deltagarna fått välja en utbildning bland
följande: kreativt tänkande, projektledning, utveckling av grupp och ledarskap,
neuropsykologiska funktionsnedsättningar samt marknadsföring. Utbildningarna har i
olika grad genomförts tillsammans med deltagare från det gotländska näringslivet.
Deltagarna inom GVF har också kunnat delta i två större samlingar tillsammans med
näringslivet för att samtala kring möjliga samverkansformer.
Rektorer, IT-pedagoger och s.k. lärspridare inom gymnasieskolan har genomgått
Apples Tänk Om-utbildning för 1:1-datorskonceptet, innehållande fortbildning,
processtöd och nätverkande. Dessa nyckelpersoner kommer att utgöra ett pedagogiskt
stöd för gymnasielärare i att utveckla det digitala lärandet. Under 2014 kommer en stor
utbildningsinsats att genomföras för samtliga lärare i samarbete med
läromedelsförlagen för att öka kunskaperna om digitala och interaktiva läromedel.
I samband med implementeringen av det nya arbetstidsavtalet för lärarna vid Gotlands
folkhögskola har ett brett fördjupningsarbete om folkhögskolans uppdrag som
skolform pågått liksom ett förtydligande av lärarnas pedagogiska uppdrag. Flera
samlingar har hållits inom lärargruppen. Folkhögskolan har också genomfört
utbildningsdagar i ämnet folkbildningskunskap och samhällsnytta, under ledning av
professor Bernt Gustavsson vid Örebro universitet. Komvux har genomfört
omfattande kompetensutveckling för all personal, delvis inom ramen för InterCom,
men också en kompetensutvecklingssatsning inom området andraspråksperspektiv på
vuxenutbildning.
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Förvaltningens egen kompetensförsörjningsgrupp sammanträder några gånger per år
kring strategiska frågor och har bl.a. hanterat frågan om s.k. karriärtjänster för lärare.
Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen har förutsättningarna för att
upphandla ett verktyg för kompetenskartläggning, planering och försörjning utretts.
Representanter från GVF delar också i den regionövergripande
kompetensförsörjningsplattformen (Läs mer under rubriken: Utvecklingen på sikt.)
Yrkeslärare inom vissa ämnesområden är svårrekryterade. Yrkeslärare som saknar viss
formell behörighet har erbjudits att delta i behörighetsgivande utbildning med bidrag
från Skolverket, men ingen inom den aktuella kategorin visade intresse för detta. Dock
kan noteras att en vårdlärare kommer att genomgå utbildningen med start vårterminen
2014.
Sjukfrånvaron inom förvaltningen

En ökad sjukfrånvaro är allmän trend inom hela Region Gotland, förutom hos
teknikförvaltningen och serviceförvaltningen. Sjuktalet totalt inom GVF år 2013
(t.o.m. november) var 3,19, en ökning från 2,29 för motsvarande period 2012.
Sjuktalet för kvinnor har ökat från 2,60 år 2012 till 3,88 år 2013. För män är ökningen
från 1,94 till 2,37 under perioden. Sjukfrånvaron inom GVF finns inom alla
verksamheter. En genomgång av samtlig sjukfrånvaro gjordes under 2013 för att hitta
eventuella mönster och förebygga ytterligare sjukfrånvaro på individnivå. Motsvarande
genomgång kommer att göras under våren 2014 tillsammans med berörda chefer. Ett
riktat arbetsmiljöarbete pågår med fokus på gymnasielärarnas arbetssituation.
Förvaltningen har tillsammans med gymnasielärare, skyddsombud och fackliga
företrädare identifierat en rad områden som är angelägna att åtgärda. Vissa problem
har varit skolövergripande. T.ex. den undermåliga IT-situation gymnasieskolan,
evakueringen av F-huset, undervisningssituationen kopplat till gymnasiereformen
GY11 och samordningsfrågor. Arbetet har varit prioriterat då det kan kopplas till en
risk för ökad sjukfrånvaro. En del frågor har lösts (bl.a. IT-situationen) - andra
återstår. Skolledarnas arbetsvardag fortsätter att präglas av ett högt arbetstryck. För
gymnasierektorerna gäller detta inte minst mot bakgrund av den pågående
omorganisationen.
Samhällsutvecklingsperspektiv
Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.

Ledningskontoret ansvarar för att följa upp perspektivet i årsredovisningen.
För GVN:s del är följande framgångsfaktorer i Region Gotlands koncernstyrkort extra
relevanta: att höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns
kompetensbehov samt att verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning.

Utvecklingen på sikt
Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhällets utveckling och
för människors framtida liv. Arbetsgivare är beroende av att hitta rätt kompetens i rätt
tid och enskilda medborgare ska ges möjlighet till utbildning. I oktober 2013
presenterade den rödgröna majoriteten vid regionstyrelsens budgetberedning fyra
fokusområden för 2014. Bl.a: ”Fler ska fullfölja skolan” och ”Insatser för fler i jobb”,
som i synnerhet rör GVN:s ansvarsområde.
Kunskapsutvecklingen – hur och vad gör vi?
På Gotland har vi en hög andel invånare med fullföljd gymnasieutbildning, något som
utgör en viktig förutsättning för fortsatta studier och arbete. Samtidigt är
kunskapsutvecklingen ett område som oroar. I slutet av 2013 kom den senaste PISAundersökningen (PISA: Program for International Student Assessment)som mäter 15GVN 2014-02-12
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åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Där hamnade
Sverige under genomsnittet för OECD-länderna inom samtliga områden.
Undersökningen bekräftas av situationen på våra gymnasieskolor. Behöriga elevers
bristande förkunskaper i matematik märks på såväl högskoleförberedande som
yrkesprogram. Tidiga kunskapsutvärderingar görs, studiesvårigheter utreds, ökade
stödresurser ställs till förfogande, kurser förlängs och sommarskola genomförs.
Åtgärderna har gett resultat men räcker inte, anser gymnasierektorerna.
Det finns inga enkla förklaringar till att skolresultaten försämras. Insatser görs
nationellt för att bryta mönstret. Matematiklyftet pågår, där Gotland deltar.
Regeringen beslutade sig nyligen också för ett så kallat Läslyft - en satsning på läs- och
skrivutveckling i skolan. 300 miljoner kronor ska gå till att utbilda lärare i effektivare
metoder i läsning och skrivning. Förslaget omfattar i första hand svensklärare i
grundskolan och gymnasieskolan (men även lärare i förskoleklass) från och
med läsåret 2014/15 till och med 2017/18.
Särskilt stöd ska utredas

Den ökade andelen elever med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa ställer krav
på GVN:s utbildningsverksamheter. Den här gruppen elever är ofta i behov av
insatser från fler aktörer än bara skolan. Till exempel BUP. Under året har
diskussioner förts kring ansvarsfördelningen mellan Region Gotlands olika
verksamheter. Det stöd som ges inom skolans uppdrag är inriktat på att eleven ska nå
kunskapsmålen och elevhälsoinsatser är av förebyggande karaktär. Vård, rehabilitering
m.m. är ett kompetensområde som ligger utanför skolans uppdrag. Vad det särskilda
stödet innefattar är inte helt givet i skollagen. Rektor har det samlade ansvaret för hela
den pedagogiska situationen kring eleven och att stödbehovet utreds och åtgärder sätts
in om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås och om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Fråga om hur det särskilda stödet till elever i behov av detta ska utformas i den nya
samlade gymnasieskolan ska utredas. Framför allt ska förvaltningen se närmare på om
skolenheterna arbetar effektivt med det särskilda stödet, om rätt metoder används, vad
som är svårt att utföra och vilket resultat genomförda stödåtgärder haft. (Se
Åtgärdsplan 2013-2015 utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar.) Frågan kring bristande resurser för elever med särskilda behov
har tagits upp i diskussioner kring gymnasielärares arbetsmiljö.
Under 2013 fastställdes en reviderad regiongemensam BUS-överenskommelse om
samverkan kring unga vuxna 18-25 år i behov av särskilt stöd. Överenskommelsen
riktar sig till alla nivåer i de berörda förvaltningarna, varav GVF är en.
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra ansvaret och att beskriva gemensamma
utgångspunkter och samverkansstrukturer för att unga personer ska få det stöd och de
insatser de behöver och har rätt till. Det är viktigt att utveckla samarbetet kring
gymnasieskolans målgrupp med andra förvaltningars verksamheter, för att
ungdomarna ska få det stöd de behöver.
Samarbete mellan introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan
Rättighet för elever som skrivits in i särskolan att söka till gymnasieskolans
introduktionsprogram har ökat kraven på stöd till elever som går på
introduktionsprogrammet individuella alternativet och att ett samarbete finns mellan
individuella alternativet och gymnasiesärskolan. Konsekvenserna av detta och
samarbetet mellan introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan kommer att
redovisas i en särskild rapport våren 2014.
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Organisationen för det kommunala informationsansvaret

Skolmisslyckanden leder till stora och ofta livslånga problem för individen och
samhället. Under 2014 kommer en permanent organisation för det kommunala
informationsansvaret att etableras – d.v.s. uppdraget att hålla sig informerad om vad
kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan och ännu inte fyllt 20 år är
sysselsatta med och att erbjuda lämpliga åtgärder för dem som riskerar att hamna i ett
utanförskap: utan sysselsättning, behörighet och kompetens samt
försörjningsmöjligheter. Projektet Ungdomskraft som har detta uppdrag och kommer
att bli en reguljär verksamhet efter projekttidens slut.
I februari lämnade regeringens särskilda utredare över delbetänkandet ”Ungdomar
utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun” (SOU 2013:13).
Författningsförändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Utredningen vill
förtydliga kommunernas ansvar för ungdomar som är utanför gymnasieskolan och är
under 20 år och gå från dagens informationsansvar till ett aktivitetsansvar. Kommuner
ska bli mer aktiva i sin uppsökande verksamhet såväl som i att erbjuda ungdomarna
lämpliga individuella åtgärder. Om den unge inte kan motiveras att återuppta sin
utbildning ska kommunen se till att den unge kommer i kontakt med
Arbetsförmedlingen. De allra yngsta ungdomarna föreslås få ersättning för att delta i
arbetsmarknadspolitiska program. Åldern för att få utvecklingsersättning ska sänkas
från 18 till 16 år. Utredningen ställer också krav på skriftlig dokumentation, lokala
register och att nationell statistikinsamling kring den målgrupp som är berörd.
Arbetsmarknadsenheten – ny verksamhet inom förvaltningen

Arbetslöshetsbekämpning – fler i studier och arbete – har varit ett av Region Gotlands
s.k. genombrottsområden under 2013. Som ett led i detta arbete har en ny
arbetsmarknadsenhet etablerats för att ansvara för att inom regionen placera personer
som behöver praktik eller arbetsträning. Utmaningen under 2014 är att placera 200
personer innan september månads utgång. Redan nu har samordningsvinster
konstaterats inom Komvux till följd av den nya enheten. Exempelvis har den
befintliga praktikverksamheten integrerats med arbetsmarknadsenhetens
praktikverksamhet. Man hjälps åt att utveckla och hitta praktikplatser. Andra
arbetsmarknadsåtgärder som Region Gotland genomför kommer successivt att tas
över arbetsmarknadsenheten.
Fortsatt satsning på studiemotiverande folkhögskoleutbildning
Under den s.k. folkhögskolesatsningen år 2010-2014 erbjuds arbetslösa ungdomar
mellan 16-24 år utan grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen
studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) i samarbete med Arbetsförmedlingen
(AF). Gotlands folkhögskola har under 2013 bedrivit en SMF-kurs: höstkursen vid
allmänna linjen. SMF är en tre månader lång arbetsmarknadsutbildning som ska hjälpa
unga vuxna att ta steget mot jobb eller fortsatta studier. Folkhögskolan har ett gott
samarbete med AF och planerar för nya SMF-kurser. Flertalet av ungdomarna på
Gotland som gått en SMF-kurs väljer att gå vidare i ordinarie studieprogram. 7
Gotlands folkhögskola har saknat tillräckligt många utbildningsplatser och har därför
En nationell undersökning från år 2012 visar att 24 procent av landets SMF-deltagare gick
vidare till studier och att 17 procent fick ett arbete.
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haft svårt att erbjuda ungdomarna en ordinarie plats för fortsatta studier. GVN
tilldelade i början på året medel till folkhögskolan för att kunna utöka antalet
utbildningsplatser inom SMI. Svårigheten att erbjuda tillräckligt många
utbildningsplatser beräknas öka ytterligare under 2014.
Planerar för nya gotlänningar

Integration och invandring är viktiga utvecklingsfrågor för Gotland.
Flyktingströmmen till Sverige ökar och fler kommuner behöver bygga upp beredskap
och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Inom
Komvux och sfi – svenskundervisning för invandrare träffar lärarna upp emot 60
nationaliteter. Under 2013 fick Komvux uppdraget att genomföra Region Gotlands
samhällsorientering för nyanlända, framför allt riktat mot flyktingar med
etableringsplan via Arbetsförmedlingen. Kursen omfattar 60 timmar. Utbildningen ska
bidra till att deltagarna snabbare och effektivare kan etablera sig i samhället. Komvux
ingår i Gotlands integrationsnätverk tillsammans med bl.a. länsstyrelsen,
Arbetsförmedlingen och andra verksamheter inom Region Gotland, som arbetar med
att ta fram ett s.k. Gotlandspaket med insatser för att öka möjligheten att ta emot
nyanlända invandrare. På Gotland, liksom i många delar av landet, är bostadsbristen
ett av de främsta problemen när det gäller mottagande av nyanlända.
Socialförvaltningen (SOF) planerar att öppna ett nytt boende för ensamkommande
flyktingbarn med nio platser under 2014. Diskussioner har förts mellan folkhögskolan
och SOF kring en särskild grupp ensamkommande flyktingbarn där ett
utslussningsboende inklusive studier varit aktuellt. Gymnasieskolan väntar också på
besked om regionens mottagande av ensamkommande flyktingar, för sin planering.
Gymnasiekolans organisation har kapacitet att ta emot upp till 30 elever på
introduktionsprogrammet språkintroduktion, för elever som nyligen kommit till
Sverige.
Stärkt studie- och yrkesvägledning
Ett nationellt arbete pågår med att stärka och kvalitetssäkra studie- och
yrkesvägledningen. Nya allmänna råd presenterades av Skolverket i slutet av 2013.
Region Gotland saknar styrdokument på vägledningsområdet (målformuleringar,
riktlinjer och planer). Studie- och yrkesvägledningen ingår inte heller i något
systematiskt kvalitetsarbete. Detta kommer att ändras när den nya samlade studie- och
yrkesvägledningsorganisationen inom GVF träder i kraft. Organisationen riggas och
bemannas under våren 2014. Ett av målen är att skapa förutsättningar för en likvärdig
vägledning av god kvalitet i Region Gotlands skolor.
Utvecklandet av nya eftergymnasiala utbildningar
Det lokala näringslivet på Gotland har behov av människor med såväl kortare
yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar som människor med längre
eftergymnasiala utbildningar. GVN har strävat efter att få fler
yrkeshögskoleutbildningar till Gotland. För att kunna starta och få statsbidrag måste
yrkeshögskoleutbildningar godkännas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Krav finns
också på en uttalad efterfrågan av kompetens på branschområdet. Flera ansökningar
har gjorts under åren, men avslagits av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den senaste i
raden var en kvalificerad yrkesutbildning till underhålls- och produktionstekniker på
sammanlagt 400 poäng med planerad start höstterminen 2014. Målet var att utbilda 20
stycken servicetekniker för företag inom industri och teknik. Bl.a. för Cementa som
har behov av att göra nyrekryteringar. Avslaget gjordes med hänvisning till att
efterfrågan av utbildningen inte är större än att den kan tillgodoses av andra liknande
utbildningar i landet inom yrkeshögskolan. Den pågående tvååriga
yrkeshögskoleutbildningen vindkraftteknik på Gotland läggs ned i samband med att
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eleverna går ut vårterminen 2015. Gotland har ett starkt regionalt intresse av
etablerandet av nya yrkeshögskoleutbildningar. Olika regionala nätverk och
branschråd diskuterar hur man kan gå vidare.
En regiongemensam handlingsplan för kompetensförsörjning
GVF har (genom vuxenutbildningen) under 2013 varit delaktig i att ta fram en
regiongemensam handlingsplan för kompetensförsörjning på Gotland. Målsättningen
är att genom ökad kunskap och samordning matcha tillgången och utbudet med
efterfrågan och behov av arbetskraft. I kompetensplattformen ingår förutom Region
Gotland även Arbetsförmedlingen, Företagarna, LO, Länsstyrelsen på Gotland,
Tillväxt Gotland samt Uppsala Universitet Campus Gotland.
Bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsrapport
Bilaga 2: Resultatrapport
Bilaga 3: Investeringsrapport
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Beställning: Period: 2013-13

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Netto-

Årsbudget

Årsbudget

Utfall

Utfall

avvikelse

Jan 13 - Mån 13 13

Verksamhet

Text

Jan 13 - Mån 13 13

Jan 13 - Mån 13 13

Jan 13 - Mån 13 13

11

Nämnd- och styrelseverksa

0,0

829,0

0,0

813,9

15,1

1

Politisk verksamhet

0,0

829,0

0,0

813,9

15,1
-6,886,6

46

Gymnasieutbildning

-143,827,0

384,212,0

-143,136,8

390,408,4

47

Vuxenutbildning

-6,370,0

31,012,0

-8,386,1

31,117,1

1,911,0

48

Uppdragsutbildning

-2,027,0

2,239,0

-6,787,2

8,253,8

-1,254,6

49

Folkhögskola

4

Pedagogisk verksamhet

62

Arbetsmarknadsåtgärder

0,0

0,0

-4,766,5

4,745,6

20,9

6

Särskilt riktade insatser

0,0

0,0

-4,766,5

4,745,6

20,9

79

Lövsta Landsbygdscentrum

7

Affärsverksamhet

Totaler
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-24,462,0

43,251,0

-25,517,3

44,328,2

-21,9

-176,686,0

460,714,0

-183,827,4

474,107,5

-6,252,1

-17,200,0

22,425,0

-18,571,9

23,490,9

306,0

-17,200,0

22,425,0

-18,571,9

23,490,9

306,0

-193,886,0

483,968,0

-207,165,8

503,157,9

-5,910,1

http://xweb.gotland.se/XWebRMMenu/ezr_UppfoljningsAnalysPrint.asp?Frageid=46... 2014-01-30
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Beställning: Period: 2013-13

Årsbudget

Utfall

Avvikelse

inkl TA, OM
Text

Jan 13 - Mån 13 13

Jan 13 - Mån 13 13

Resultatrapport på nämndnivå, tkr

Verksamhetens totala intäkter

193,886,0

207,165,8

13,279,8

-473,598,0

-492,777,8

-19,179,8

Avskrivningar

-7,657,0

-7,811,9

-154,9

Internränta

-2,713,0

-2,568,1

144,9

-290,082,0

-295,992,0

-5,910,0

Kommunbidrag

290,082,0

290,082,0

0,0

Årets resultat

0,0

-5,910,0

-5,910,0

Kontrollrad konto 30-88

0,0

-5,910,1

-5,910,1

Verksamhetens totala kostnader

Verksamhetens nettokostnader
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Beställning: Period: 2013-13

Årsbudget

Utfall

netto

netto

Jan 13 - Mån 13 13

Jan 13 - Mån 13 13

Avvikelse

Projekt

Text

24500

IT

3,754,0

3,664,8

89,2

24501

Återanskaffning

2,086,0

1,158,2

927,8

24502

Läromedel

0,0

183,8

-183,8

24503

Maskinutrustning

146,0

973,2

-827,2

24508

Bygginv/verksamhetsanp

238,0

234,7

3,3

24509

Säkerhet/handikappanp

406,0

228,4

177,6

6,630,0

6,443,1

186,9

Totaler
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 6 februari 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Komplettering av delegationsordning – försäljning av
övrig lös egendom
Utbildningschefens förslag till beslut

•

Att genom delegation ge utbildningschefen rätt till försäljning av övrig
lös egendom enligt följande:

Ärendenummer
C 11

Ärendebeskrivning

Lagrum, annan
referens

Försäljning av övrig
lös egendom

RS § 192/2013 och
Regler om försäljning
av regionens lösa
egendom 2013-05-13

Delegat /
beslutsfattare
UC

Typ av
beslut

Anm.
kod

Delegation

1

Bakgrund
(RS 2013/303)

Tidigare har ekonomidirektören vidaredelegerat ärenden om försäljning av
regionstyrelsens lösa egendom (delegationsordningen p.B 03), nu ligger
delegationen på nämnden (RS 2013/303). Förslaget innebär att
utbildningschefen ges rätt till försäljning av övrig lös egendom via delegation
från nämnden.
Försäljning av övrig lös egendom får ske om egendomen inte längre behövs för
regionens verksamhet eller blivit obrukbar. I första hand lämnas övrig lös
egendom till överskottsverksamheten inom socialförvaltningen, i andra hand
säljs den av nämnden.
Inkomst, vid ett försäljningstillfälle, motsvarande ett prisbasbelopp (år 2014:
44 400 kronor) eller högre redovisas till nämnden. Behållning av inkomsten
motsvarande högst ett prisbasbelopp tillfaller verksamheten. Resterande
belopp tillfaller regionen centralt.
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/115

Region Gotland

Bedömning

Delegationen med dess verkställighet underlättar för verksamheten och
nämnden att utföra försäljning av lös egendom.

Alf Nilsson
Tf Utbildningschef
Jimmy Söderström
Ekonomichef

Bilagor, se kallelse till AU ss 1-5:
RS § 192 Verkställighetsanvisning, försäljning av lös egendom 2013-06-19
Regler om försöljning av regionens lösa egendom 2013-05-13
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Ärendenr GVN 2014/21
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vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 13 januari 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Äskande om medel för 10 utbildningsplatser vid
Gotlands folkhögskola

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anslå 534 000 kr till
10 utbildningsplatser vid allmänna linjen på Gotlands folkhögskola.

Bakgrund

Under de senaste åren har Gotlands folkhögskola haft ett ökat söktryck till den
allmänna linjen. Allmänna linjen motsvarar studier på gymnasienivå och ger
behörighet till högskolestudier för de som vill och kan söka sig vidare.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka rekryterar Arbetsförmedlingen arbetslösa
ungdomar till en så kallad studiemotiverande folkhögskoleutbildning.
Samarbetet med AF har utvecklats på ett mycket positivt sätt. Flertalet av
ungdomarna väljer att gå vidare i ordinarie studieprogram. Folkhögskolan har
dock saknat tillräckligt antal utbildningsplatser och har redan nu svårigheter att
ge ungdomarna en ordinarie plats för fortsatta studier. Denna svårighet
beräknas öka ytterligare under 2014.
Kostnaden för en utbildningsplats är 1 670 kr/v x 32 veckor vilket innebär 53
440 kr för en helårsplats. För att klara behoven under 2014 behövs ytterligare
10 platser vilket motsvarar en kostnad på 534000 kr .

Alf Nilsson
Utbildningschef
Thomas Nilsson
Rektor Gotlands folkhögskola
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Ärendenr:

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

GVN 2013/94

Datum 2014-02-06

Kvalitetsrapport 3
– verksamhetsberättelse gymnasieskolan och
komvux
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Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3
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1

Inledning och sammanfattning

1.1 Bakgrund
Föreliggande rapport är den tredje kvalitetsrapporten för verksamhetsåret 2013/2014 som en led i
utvecklingen av kvalitetssystemet inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVF. Skollagen kräver att varje huvudman bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamhetens resultat
redovisas och analyseras samt att åtgärder vidtas i syfte att utveckla verksamheten. Senare under
läsåret kommer ytterligare tre rapporter med annat innehåll att redovisas.
Samtliga dessa rapporter ersätter den kvalitetsredovisning som kommunen och enskilda skolor
tidigare varit skyldiga att redovisa. De främsta fördelarna med det nya redovisningssystemet är att
data är aktuella genom att de redovisas löpande, att förutsättningar finns att upprätta handlingsplaner med hög aktualitet samt att politiker, skolor och allmänhet får mer koncentrerade rapporter
med avseende på innehåll.

1.2 Övergripande syfte

Figur 1-1: Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet och därmed kvalitetsrapporteringen syftar till att kontinuerligt




Bedöma resultat och måluppfyllelse
Utveckla arbetsprocesser – genomförandet
Identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen

Skolan skall vidta lämpliga åtgärder utifrån en kartläggning som identifierar områden som är särskilt
angelägna att förbättra för att nå högre måluppfyllelse. För att förbättringarna skall bestå och kvaliteten höjas skall utvecklingen följas över tid.

1.3 Visioner och verksamhetsidé
1.3.1 Övergripande vision
”Gotland är östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.” (Vision Gotland 2025)
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1.3.2 Verksamhetsidé
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar för att höja utbildningsnivån genom att
erbjuda ett brett och kvalitativt utbildningsutbud för ungdomar och vuxna på Gotland. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utbudet är anpasssat till individens och samhällets behov och präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald.
Genom inspirerande och kunniga pedagoger erbjuds de studerande en lärmiljö som präglas av
glädje och lust att lära. GVN vill bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna här. GVN
ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och folkhögskola.

1.4 Grundfakta om verksamheten
Den kommunala gymnasieskolan erbjuder under läsåret 2013/2014 i årskurs ett 16 nationella program och ett program med egna examensmål organiserade på tre skolenheter. Dessa är Christopher
Polhemgymnasiet (CPG), Elfrida Andréegymnasiet (EAG) och Richard Steffengymnasiet (RSG).
Samtliga introduktionsprogram erbjuds. Det kommunala informationsansvaret, som avser verksamhet riktad mot ungdomar som inte finns inskrivna i gymnasieskolan, är organiserat i ett speciellt
projekt; Ungdomskraft.
Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux Gotland, omfattar grundläggande vuxenutbildning,
svenskundervisning för invandrare (SFI) och gymnasial vuxenutbildning samt externt upphandlade
utbildningar (yrkesutbildningar och distansutbildningar) för vuxna.
Gotlands Folkhögskola bedriver verksamhet i Hemse och Fårösund som förutom den allmänna
linjen inriktas mot bl.a. musik, foto, skrivare, textil och film.

1.5 Utbildningschefens sammanfattande bedömning
Kvalitetsrapport 3 är att betrakta som en del av den årliga verksamhetsredovisningen från förvaltningens skollagsstyrda verksamheter och spänner över många områden som är väsentliga för att nå
en god måluppfyllelse. Av GVN:s 97 olika styrtal behandlas åtta i denna rapport. Källorna är rektors beskrivning av verksamheten, den årliga elevenkäten till samtliga elever i årskurs två samt tillgänglig personalstatistik
Det är viktigt att påpeka att måluppfyllelsen speglas i det styrkort som nämnden beslutade i oktober
2011. De flesta styrtal fanns inte i tidigare styrkort, vilket innebär att verksamheterna inte har haft
mer än två läsår på sig att systematiskt arbeta med dessa frågor. Exempel på sådana styrtal är inslag
av genuskunskap i gymnasieskolan samt entreprenörskapets genomsyrande av verksamheten.
1.5.1 Utveckling sedan förra året
Två områden visar en positiv utveckling sedan förra året. Dessa är:



Handledarutbildningar (arbetsplatsförlagt lärande)
Entreprenörskap/entreprenöriellt lärande

Handledarutbildningarnas förekommande har förbättrats de senaste åren och nu rapporteras de ha
genomförts på samtliga skolenheter och yrkesprogram.
Inslagen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande beskrivs detta år som mer förekommande;
dels antal aktiviteter och dels mängden program aktiviteterna genomförs på.
Glädjande är att Richard Steffengymnasiet, med hjälp av stora stödinsatser, förbättrat resultaten i
matematik så att alla elever, sånär som en, fick godkänt i matematik 1a resp. 1b.
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1.5.2 Förbättringsområden
Entreprenörskap och kreativitet skall genomsyra verksamheten och är också en framgångsfaktor i
styrkortet från hösten 2011. Detta skall beskrivas i ”goda” termer i verksamhetsberättelsen och
dessutom skall förekomsten av UF-företag redovisas. När det gäller UF-verksamheten finns genomgående goda beskrivningar och redovisningar, och beskrivningarna av annan entreprenöriell
verksamhet ser betydligt mer omfattande ut än föregående år. Att tre av fyra tillfrågade rektorer
svarar nej på frågan om entreprenörskap genomsyrar verksamheten gör att detta område, trots
uppvisade förbättringar, fortfarande får anses vara ett förbättringsområde.
I rapporten beskrivs, liksom tidigare år, utförligt hur arbetet med särskilt stöd bedrivs. Detta är en
stor och omfattande verksamhet som enligt beskrivningarna allt fler elever behöver. Vad som däremot fortfarande inte beskrivs, och som också är svårt att göra, är vilket resultat genomförda
stödåtgärder haft. Arbetar vi effektivt med särskilt stöd? Använder vi rätt metoder? Arbetet med
särskilt stöd är ett av de viktigaste områdena vi har att utveckla, och vi bör under kommande läsår
ta ett samlat grepp om frågan.
Det allvarligaste problemet rapporten belyser är svårigheten att uppfylla författningskraven vad
det gäller arbetsplatsförlagt lärande (APL) på el- och energiprogrammets inriktning dator- och
kommunikationsteknik. Här har genom åren flertalet insatser gjorts i avsikt att säkerställa praktikplatserna, t.ex. i samarbete med Region Gotlands IT-avdelning, men dessvärre kvarstår problemen.
Skollagen är tydlig; utbildningen får inte anordnas om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas.
Ansvaret vilar på huvudmannen. Tillfälligt kan det arbetsplatsförlagda lärandet bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan, men huvudmannen skall i så fall vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt skall förläggas till en arbetsplats. Här måste snarast
insatser tillsammans med det lokala programrådet göras.
Ett annat förbättringsområde på samma tema är avsaknaden av programråd vid handels- och administrationsprogrammet. Här är också författningskraven tydliga; för yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Här
måste en lösning hittas.
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2

Uppföljning av nämndens styrkort

I det följande redovisas utfallet avseende de styrkortsmål rapporten omfattar. Redovisningen sker i
förenklat i ”trafikljusform”. För detaljerad information hänvisas till respektive enhets rapport, se
hänvisning ”Ref.” nedan.
Nivåer:
Målnivå uppnådd
Nära målnivå
Målnivå ej uppnådd

2.1 Brukare/kund
B7. Elever/studerande känner trygghet och har god hälsa
B7.3 Inslag av sex- och samlevnadsundervisning

Mål:

B7.3.1 Goda beskrivningar i verksamhetsrapport

CPG
Ref:

EAG

RSG

3.2.3.1, Sex och samlevnad sid. 13

2.2 Medarbetare/ledare
M4. Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling
M4.3 Genomförda handledarutbildningar

Mål:

M4.3.1 Årligen på samtliga skolenheter enl. verksamhetsrapport

CPG
Ref:
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2.3 Process
P2. Analys och tydlig rapportering av resultat och måluppfyllelse
P2.1 Upprättande av kvalitetsrapporter

Mål:

P2.1.1 Samtliga kvalitetsrapporter skall finnas färdigställda enligt plan

GVF
Ref:

-

P5. Entreprenörskap och kreativitet skall genomsyra verksamheten
P5.1 Verksamhetsrapport (kvalitetsrapport 3)

Mål:

P5.1.1 Goda beskrivningar på samtliga enheter
P5.1.2 Förekomst av UF-företag

CPG

Ref:

EAG

RSG

Komvux

FHS

-

-

3.2.7, Entreprenörskap, sid. 22

P7. Aktivt värdegrundsarbete
P7.1 Avstämning i verksamhetsberättelse (kvalitetsrapport 3)

Mål:

P7.1.1 Goda beskrivningar på samtliga enheter

CPG
Ref:

EAG

RSG

Komvux

3.2.2.1, Normer och värden i undervisningen, sid. 11

FHS
-

P7.3 Inslag av genuskunskap i gymnasieskolan

Mål:

P7.3.1 Skall förekomma på samtliga program

CPG
Ref:

EAG

RSG

3.2.2.2, Genuskunskap, sid. 12

P9. Fånga upp och hjälpa de ungdomar som riskerar hamna utanför skolverksamheten
P9.1 Verksamhetsrapport (kvalitetsrapport 3)

Mål:

P9.1.1 Goda beskrivningar på samtliga enheter

CPG
Ref:
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Rapport från verksamheterna

3.1 Verksamhetens förutsättningar
3.1.1

Lokaler och utrustning

Christopher Polhemgymnasiet

Skolan är placerad på flera olika platser. Elevernas bedömning är av den anledningen lika svårtolkad
som tidigare år. T.ex. bedömer programmen olika lokaler i Visby o.s.v. Kommande elevenkät 2014
kommer dock att vara mer enhetlig då programmen blir mer samlade. Naturbruksprogrammet har
färre elever och därmed överskott på vissa lokalytor.
Skolan har kompletterat utrustning inom klassrum på norr för att de så långt som möjligt skall uppfylla möjligheten att rymma 25 elever. Brister finns dock fortfarande på Herkulesvägen och N:a
Hansegatan. Storlek på klassrum, otillräcklig ventilation samt brist ansvarstagande från Teknikförvaltningen när det gäller underhåll försvårar. Möjlighet till sammanslagning av undervisningsgrupper minskar av nämnda anledningar. Annars är läget oförändrat jämfört med förra årets rapport.
P.g.a. försämrad ekonomi under 12/13 har programmen inom CPG fått lägre driftbudget. Detta
kommer att ge negativ effekt på längre sikt då de kommer att behöva kompenseras framöver.
Investeringar:
Den investeringsbudget som kommer skolan till godo räcker endast till att kunna reinvestera och
modernisera viss del av programmens utrustning. För fordons- och transportprogrammet (transportteknik), bygg- och anläggningsprogrammet (anläggningsfordon) och naturbruksprogrammet
krävs dock helt andra investeringar när det gäller vagnparken.
Elfrida Andréegymnasiet

Styrkor:
Det pågår en renovering av de äldre köken i Desideriahuset, vilket kommer att medföra att lokalerna och utrustning nu blir ändamålsenlig för utbildningen, och därmed också motsvarar miljö- och
hälsokrav.
Svagheter:
Det är just nu en överetablering i Hansahuset i och med att lokalerna delvis fungerar som evakueringslokaler för estetiska programmet. Det är bl.a. hårt tryck på toaletterna.
Richard Steffengymnasiet

Styrkor:
Lokalerna i Steffenhuset uppfyller väl kraven för utbildningarna.
Svagheter:
Lokalerna i Steffenhuset räcker inte för det elevanatal vi har, vilket innebär att de överutnyttjas,
med en ökad förslitning som följd och att det finns för lite tid mellan lektionerna för vädring och
iordningställande. Undervisning måste bedrivas i andra sämre lokaler när Steffenhuset inte räcker.
Komvux

Vuxenutbildningen har tillgång till väl anpassade lokaler för utbildning. Samtliga lokaler är utrustade
med projektorer för effektiv användning av digital utrustning – t.ex. används It’s Learning i samtliga
kurser. Under 2013 etablerades en arbetsmarknadsenhet i vuxenutbildningens lokaler vilket inneburit en ytterligare effektivisering av lokalernas utnyttjandegrad.
3.1.2

IT

Christopher Polhemgymnasiet

IT-miljön har under 2013 fortfarande varit ett problemområde som tagit mycket energi från skolans
personal och ledning. Ett arbete påbörjat under slutet av vt -13 visar dock på förbättring.
Eleverna bedömer möjligheten att använda dator som hjälpmedel. Betyg 4,0.
Nätverket är fortfarande ett förbättringsområde, främst vid Herkulesväg men även Hackspetten.
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Lärare inom naturvetenskaps- och teknikprogrammet fick 1:1-datorer, Mac, under 12/13. Eleverna
inom nämnda program har numera också Mac-datorer. Utbildning av lärarna från de två arbetslagen har fortsatt. En nödvändig satsning, men det tar resurser av annat inom gymnasieskolan.
Lärplattformen It’s Learning:
Lärarna har fått en grundläggande utbildning och plattformen används av delar av lärar- och elevkår
men långt ifrån alla använder den helt och hållet.
Elfrida Andréegymnasiet

IT-miljön har varit ett problemområde som tagit mycket energi från skolans personal och ledning.

Styrkor:
Vi har nu påbörjat en IT-satsning där lärarna har fått ny teknik, både när det gäller datorer och när
det gäller likvärdig klassrumsstandard i form av nya projektorer etc. Vi har även försöksverksamhet
med iPads på hotell- och turismprogrammet och för elever med särskilda behov.
Svagheter:
I övergångsperioden mellan ett gammalt system till ett nytt finns en del övergångsproblem, bland
annat när det gäller nät och skrivare. Lärarna behöver också en hel del kompetensutveckling för att
hantera den nya tekniken. Det har varit svårt att frigöra tid då satsningen genomfördes efter tjänstefördelningsarbetet och schemat redan var klart. Lärarna har upplevt IT-miljön som ett av de största
arbetsmiljöproblemen på skolan, och vi har fortfarande en del att lösa innan vi får en modern och
smidig lösning.
Richard Steffengymnasiet

Eleverna ger RSG ett klart sämre resultat än övriga skolor när det gäller IT. Detta är förståeligt,
eftersom vi befunnit oss i en situation där vi påbörjat 1:1-konceptet i två klasser (SAmedieinriktning) och delat ut iPads till de tre barn- och fritidsklasserna, samtidigt som övriga 18
klasser fått nöja sig med gamla PC-datorer på vagnar som ständigt är överbokade och ofta ur funktion. Dessa elever har känt sig åsidosatta. Dessutom har nätet varit opålitligt. Inför nästa läsår ser vi
fram emot att alla elever får 1:1. Om sedan tekniken fungerar bra kommer uppfattningen om IT
situationen ändras radikalt i elev enkäten nästa år.
Komvux

I samband med migrering 2013 har ett stort antal problem uppstått. Detta har fått lösas efterhand i
dialog med ITT.
3.1.3

Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder

Christopher Polhemgymnasiet

Gränsdragning och ansvar för lokaler måste förtydligas. Vad skall Teknikförvaltningen ansvara för
och vad skall GVF ansvara för? Här bör omförhandlas och skriva nya hyresavtal med klara och
tydliga gränsdragningar.
Översyn av kostnader inom fordons- och transportprogrammets inriktning transport skall göras av
rektor och GVF-stab under vt -14. Klarhet i gränsdragningar mellan elever och skola avseende
utbildningens innehåll och kostnad.
IT:
Fortsatt stort behov av att ge lärare möjlighet till kompetensutveckling inom IT. Inom CPG finns
en stor spännvidd inom detta område. Ett flertal lärare är svaga inom detta område men flera är
också mycket duktiga och utvecklar skolan.
Till läsåret 13/14 har skolan satt upp ett minimikrav för kompetens inom It’s Learning.
Läsåret 13/14 tilldelas all lärarpersonal Mac-datorer. Detta innebär att kommande läsårs kompetensutvecklingsinsatser måste ha stort IT-fokus. Allt ifrån grupp till individuell utbildning, kopplat
till pedagogik och ämnen.
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Elfrida Andréegymnasiet

I och med att vi har utbildningar som fasas ut, kommer trycket i Hansahuset bli något mindre.
Vi tror att när eleverna kommer att ha tillgång till egen dator, kommer vi än mer konsekvent kunna
använda lärplattformen som skapar tillgänglighet, möjlighet till resultatuppföljning och likvärdighet.
Personalen måste ges mer tid att ges bättre förutsättningar att kompetensutveckla sig inom IT. Vi
behöver t.ex. se över hur IT-pedagogresursen kan användas på bästa sätt. Det nya 1:1-centret, som
är under uppbyggnad, och en IT-pedagogresurs, är förutsättningar för satsningen.
Richard Steffengymnasiet

Vi har en fin skolbyggnad i Steffenhuset och genom att det gamla F-huset byggs om kommer det
att bli en enorm standardförbättring. Detta kommer inte våra nuvarande elever till del, men det är
inte mycket att göra åt. Nuvarande elever kommer förhoppningsvis att få ändamålsenliga paviljonger att vara i de närmaste åren.
När 1:1 genomförs står vi inför en stor förändring till det bättre, samtidigt som det innebär en utmaning för lärarna och skolledningen att implementera 1:1 så att det blir ett verktyg som ytterligare
höjer undervisningens kvalitet.
Komvux

I samband med enkäter och kursråd framkommer viss kritik mot att lokalerna är kalla under vinterhalvåret. En genomgång av ventilationen under året har förbättrat situationen.

3.2 Arbetet i verksamheten
3.2.1

Kunskapsutveckling

Christopher Polhemgymnasiet

Skolan leds av rektor. Till hjälp 12/13 fanns 2 biträdande rektorer. Skolans ledningsgrupp består av,
förutom rektorerna, av 5 utbildningsledare med ansvar för arbetslag. Utbildningsledarnas ansvar
och uppdrag ser olika ut beroende på program och arbetslagets storlek.
Lärarna är organiserade i arbetslag där det ingår både gymnasiegemensamma och karaktärsämneslärare i olika utsträckning. P.g.a. minskat elev- och tjänsteunderlag blir det dock numera svårare att ha
lärare inom gymnasiegemensamma ämnen direkt knutna till arbetslagen.
Ämnena utvecklas i olika ämneslag där lärare inom det ämnet ansvarar för ekonomi, litteratur, samordning mm.
På frågan om ”undervisningens kvalitet, dvs. lär du dig något?” ligger CPG totalt på 4,1 i elevenkäten där 68 % markerat detta som bra. Elevernas kunskapsutveckling kan uttryckas på många sätt
och inte endast med uppnådda betyg utan måste ses utifrån läroplanens krav på ett helhetsperspektiv.
Skolan försöker skapa förutsättningar för att lärare skall kunna samarbeta såväl inom det egna ämnet som över ämnesgränserna.
Skolans indelning i arbetslag där lärare undervisar i sina egna ämnen men även arbetar tillsammans
med andra ger inte längre lika god effekt. Anledningen till detta är att skolan, p.g.a. minskat elevunderlag och geografisk spridning har svårt att knyta ämneslärare till program och arbetslag.
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Christopher Polhemgymnasiet strävar efter att ha erfarna, utbildade och behöriga lärare inom samtliga ämnen. Skolan uppmuntrar därför obehöriga verksamma att utbilda sig inom t.ex. VAL1. Med
detta som bakgrund och ingång tror vi att kvaliteten på undervisningen kan hållas på god nivå och
möjligheten ökar då att ge eleven goda möjligheter att utvecklas.
"Att lära dig tänka fritt och ifrågasätta?" Betyg 3,8. Elever skall ges möjlighet att vara med och påverka sin undervisning.
Kursutvärderingar:
Lärarna ansvarar för att kursutvärderingar genomförs i varje kurs för att ge eleverna möjlighet att
utvärdera och påverka undervisningen. Respektive lärares kursutvärderingar diskuteras vid medarbetarsamtal. Vid samtalet förtydligas att utvärderingar skall göras.
"Vad tycker du sammanfattningsvis om undervisningen på skolan?" Betyg: 3,9, ökning med 0,1
jämfört med året innan. 71 % markerar detta som bra och 16 % som mycket bra.
Lärplattformen It’s Learning används som ett pedagogiskt verktyg och kommunikationsmedel. Den
har även visat sig vara mycket bra som kommunikationsmedel mellan elev och lärare under APUperioder.
I schemat läggs varje kurs ut med +tid. För att vara flexibelt vid ev. sjukdomar, schemabrytande
aktiviteter, etc.
Uppföljning kring lärares kvitterade och genomförda lektioner har förbättrats.
Eleverna skall få sin garanterade undervisningstid. Det kan däremot vara svårt att uppfylla då lärare
blir sjuka under perioder och det är inom ämnen där vikarier är svåra att finna.
Under 12/13 har det skrivits åtskilliga åtgärdsprogram. Rektors och elevhälsoteamets utvärdering av
dessa visar på ett förbättringsområde.
Elfrida Andréegymnasiet

De flesta av EAG:s elever upplever att undervisningens kvalitet, d.v.s. om de lär sig något, är bra.
De tycker också att de lär sig tänka fritt och ifrågasätta.
De olika programmen arbetar på olika sätt för att utveckla eleverna inom respektive yrkes- och
karaktärsämnesområde. Utvecklingen på yrkesprogrammen sker i nära samarbete med branschens
krav på framtida kunskaper. Varje program har utvecklat en speciell ordning för det arbetsplatsförlagda lärandet som passar för respektive bransch.
De flesta av våra program är öppna genom att alla sökande blir antagna. Det innebär ett särskilt
krav på bemötande av elever som inte alltid har studiemotivation eller de bästa förutsättningar för
teoretiska studier. Alla elever som kommer till skolan får emellertid hjälp och stöd och för de allra
flesta innebär det att de klarar av sina studier. Vi har det här läsåret byggt upp ett resurscentrum,
bland annat med specialpedagogstöd, där eleverna kan få studiestödshjälp.
Vi har på alla program ett antal elever som under sina gymnasieår börjar vackla i sina framtidsplaner
och ändrar inriktning. Här finns av naturliga skäl inte samma engagemang i studierna. Dessa elever
innebär ett stort arbete för studie- och yrkesvägledare.
Det motivationshöjande arbetet är som allra störst på introduktionsprogrammen. Här finns många
elever som inte har någon naturlig riktning i sin studiegång och som behöver mycket styrning. I år
har vi inom det individuella alternativet arbetat med mentorer som med olika branschkompetens
har gett eleverna möjlighet till en hel del "prova-på-verksamhet". Resurscentrumet har tagit emot
eleverna när de har haft tillräcklig motivation till att läsa upp sina betyg.

1

VAL, vidareutbildning av lärare
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Richard Steffengymnasiet

Skolledningen består av rektor och bitr. rektor. Varje program har en programsamordnare, sammanlagt 5 st. som också ingår i skolans ledningsgrupp. Lärarna har sin tillhörighet till ett program
som också utgör ett arbetslag. Flera lärare måste dock ha undervisning även i andra program än det
arbetslag de tillhör. Varje lärare tillhör också ämneslag. Såväl programlag och ämneslag träffas kontinuerligt för samarbete och likvärdighet. Lärarna har förutom de statliga styrdokumenten också vår
lokala arbetsplan att arbeta utifrån.
Förutom den garanterade undervisningen finns specialpedagogresurs och extra stödundervisning.
Stödundervisning ges i första hand i svenska, engelska och matematik. I matematik läggs också
extra timmar ut generellt för alla elever i schemat.
80 % av eleverna i åk 2 svarar att de genom undervisningen lär sig bra eller mycket bra. 67 % anser
att de lär sig bra eller mycket bra att tänka fritt och ifrågasätta. Sammanfattningsvis anser drygt 75
% att undervisningen är bra eller mycket bra.
Drygt 7 % tycker att undervisningen är dålig, 0 % anser att den är mycket dålig
3.2.1.1 Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder
Christopher Polhemgymnasiet

Skolan har fortfarande en stor geografisk spridning. Transporter både för rektorer, lärare, elever
och för övrig personal är tyvärr en del av vardagen. En klar förbättring är att naturvetenskapsprogrammet har flyttat till Hackspettens område under 2013. Viktigt att fortsätta att arbeta för att
minska antalet förflyttningar/dag för personal och elever.
All pedagogisk personal fick minst ett lektionsbesök under ht -12. Genomfördes innan medarbetarsamtalet. Ambitionen är att fortsätta med detta kommande läsår.
Konstruktionen med utbildningsledare kvarstår fram tills ny organisation i aug-14. Detta har visat
sig vara behövligt för att uppnå ökad delaktighet via ett delegerat ledarskap.
Rektor och bitr. rektorer genomför APT. Till kommande läsår gör CPG en förändring av APT,
d.v.s. halva skolan/ APT-tillfälle. Tidigare har varje arbetslag haft en egen APT. Detta är tyvärr inte
längre möjligt för skolledningen att genomföra.
Arbetslag:
Ledda av utbildningsledare och läsåret 12/13 syftade uppdraget i högre grad till att arbeta med att
utveckla programmet och de pedagogiska frågorna. Mycket var fortfarande kopplat till Gy 11.
Undervisningstid:
Fortsatt uppföljning av hur lärare rapporterar närvaro och genomförda lektioner genomförs. Statistiken för genomförda och kvitterade lektioner förbättras.
Stödtid har lagts ut inom ett flertal ämnen men uppföljningen av dessa timmars utfall behöver förbättras.
Behovet av extra stöd förväntas inte minska, snarare öka. Skolan behöver se över möjligheten att
rekrytera specialpedagog inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Åtgärdsprogram:
Till kommande läsår gör skolan förändringen att arbeta mer med en pedagogisk kartläggning på
individnivå innan åtgärdsprogram. Målet är rätt hjälp i rätt tid till eleverna, färre åtgärdsprogram
samt högre kvalitet på de åtgärdsprogram som skrivs.
Elfrida Andréegymnasiet

Ett stort problem är de som av olika skäl inte regelbundet deltar i undervisningen eller de stödinsatser som vi organiserar. Vi måste alltså fortsätta att utvärdera de stödinsatser vi gör och fortsätta att
fundera på hur vi kan motivera elever till att komma till skolan. Under året har EAG:s rektor arbetat med en uppsats på rektorsprogrammet där hon reflekterar kring hur ett reellt inflytande för eleverna skulle kunna öka motivationen och därmed kunna vara en bidragande faktor till att elevnärva-
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ron ökar på skolan. Vi måste även fortsätta att utvärdera och utveckla vårt samarbete med andra
samhällsfunktioner såsom socialtjänsten, psykiatrin och habiliteringen. Det är oerhört viktigt att vi
har resurserna och kompetensen att möta alla elever med särskilda behov och att vi har ett gott
samarbete med andra samhällsfunktioner kring dessa elever.
Vi har fortfarande en del elever som läser in en "högskolebehörighet" på sitt yrkesprogram, och en
del av dessa var inte beredda på de krav som ställs i dessa kurser.
Av ekonomiska skäl har vi varit tvungna att ha samläsning mellan och inom vissa yrkesprogram,
detta har givetvis inneburit att varje elev får mindre tid med sin lärare. Vi behöver utvärdera dessa
samläsningskonstruktioner för att få en bild av om och i så fall hur detta har påverkat kunskapsutvecklingen.
En större flexibilitet i schemat är också en åtgärd som skulle gynna eleverna.
Richard Steffengymnasiet

En mycket stor majoritet är nöjd med undervisningen. Det finns också en liten grupp som inte är
det. Uppskattningsvis är det ca 10 elever av de 169 svarande på enkäten. Det finns en genomgående
trend i alla frågor som rör undervisning att ca 10 elever är missnöjda. På frågan om möjlighet att
använda dator i undervisningen är så många som 47 st. missnöjda eller mycket missnöjda. Detta bör
kunna avhjälpas under nästa år. På frågan om lärares förväntningar på eleverna anser 64 % att de är
höga eller mycket höga. Detta torde vara ett mycket gott betyg för undervisningen, samtidigt som
det också antyder att läraren ställer krav och att det i viss mån kan förklara ett visst missnöje, genom att det för några elever kan innebära oro för resultatet. Det finns fortfarande en diskrepans
mellan förväntade och faktiska förkunskaper i framför allt matematik, men även i förmåga att ta till
sig längre och svårare texter.
3.2.2 Normer och värden
3.2.2.1 Normer och värden i undervisningen
Christopher Polhemgymnasiet

Planen mot kränkande behandling uppdateras årligen med hjälp av kartläggning av skolans arbete
och förutsättningar. Det finns även en särskild likabehandlingsgrupp som ansvarar för att detta
arbete blir gjort. I många av skolans ämnen tas områden som respekt och förståelse upp. Det gäller
såväl karaktärsämnen som gymnasiegemensamma ämnen.
Arbete med att utvärdera och omarbeta planen mot kränkande behandling har genomförts. CPG
genomför årligen en enkät kopplad till likabehandlingsplanen för att på ett systematiskt sätt arbeta
med uppföljning och utvärdering inom området.
Naturvetenskapsprogrammet genomför kurs i livskunskap, åk 1, som handlar om värden och normer i samhället.
Inom yrkesprogrammen genomförs detta inom karaktärsämneskurser som t.ex. arbets- miljö och
säkerhet. Andra program använder religion och samhällskunskap.
Skolan genomför årligen ett genusprojekt inom åk 2 för utvalda program. Projektet syftar till att
skapa bättre förståelse för sitt eget kön och det motsatta. Projektet inbegriper både genus och sex
och samlevnad.
Samarbete med Röda Korsets diskrimineringsbyrå genomfördes för både elever och personal. Temadag mobbing och könsdiskriminering genomfördes för ett antal klasser inom åk 1-2. Yngre artist
genomförde kombinerad föreläsning, musikföreställning för elever och klassföreståndare.
Exempel på övriga samarbetspartner: Non Smoking Generation, Ungdomsmottagningen, Anonyma Alkoholister, Emerich Roth och Exit, Skatteverket och Polisen.
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Elfrida Andréegymnasiet

Vid varje höstterminsstart utvärderas och revideras skolans plan mot kränkande behandling. Både
personal, elever och vårdnadshavare bjuds in att ha synpunkter på innehållet. Åk 1 har en särskild
introduktion i planen tillsammans med sina klassföreståndare. I introduktionen av åk 1 ingår även
samarbetsövningar och samtal kring normer och värden.
På EAG finns även en likabehandlingsgrupp som träffas ett par gånger per termin för att diskutera
skolans psykosociala arbetsmiljö. I gruppen ingår kurator, lärare och elever. Klassföreståndare
uppmanas att arbeta med värdegrundsarbete på sin klassforumstid, men även i många av skolans
kurser så är respekt, förståelse och acceptans naturliga inslag. Värdegrundsfrågor såsom till exempel
etiska frågor är en naturlig del i religions- och samhällskunskapsundervisningen och även inom det
ekologiska perspektivet i naturkunskapen.
Alla yrkesutbildningar diskuterar yrkesetiska frågor.
Richard Steffengymnasiet

Vår arbetsplan innehåller fokusområden och där finns genusfrågor, sex, samlevnad, alkohol, droger
och tobak med bland det som ska belysas genom temarbeten och övrig undervisning.
Där finns också specificerat att introduktionen av åk 1 ska innehålla inslag som förebygger ev. problem med kränkningar eller mobbing.
Vi har arbetat med sociala medier på olika sätt. Bl.a. fick alla i åk 1 en föreläsning av Emanuel
Karlstén, journalist med social medier som specialitet och f d elev på Richard Steffengymnasiet.
Expo hade en förmiddagsföreläsning för samtliga elever. Emerich Roth besökte skolan och åk 1
liksom tidigare år. I samband med besöket arbetade eleverna tematiskt med främlingsfientlighet.
Skolan har en "likabehandlingsgrupp" bestående av elevhälsa, lärare och elever som arbetar för att
eleverna ska ha ett tryggt och bra socialt klimat på skolan. De reviderar vår plan mot kränkande
behandling varje år. De genomför kartläggning och analys av tillståndet på skolan i detta avseende.
Vi har under året arbetat för att eleverna på språkintroduktionen på ett bra sätt ska integreras i skolan, genom att skapa mötesplatser mellan dem och våra elever på övriga program.
Komvux

Värderingsarbete är ett viktigt inslag i vuxenutbildningen, bl.a. med bakgrunden att ca 60 olika nationaliteter finns i lokalerna.
3.2.2.2 Genuskunskap
Christopher Polhemgymnasiet

Skolan genomför årligen ett genusprojekt inom åk 2. Läsåret 12/13 var det för bygg- och anläggnings-, VVS- och fastighets-, naturbruks-, teknikprogrammet och sjöfartsutbildningen d.v.s. något
fler program än tidigare år. Projektet syftar till att skapa bättre förståelse för sitt eget kön och det
motsatta. Genomförs under 2 halvdagar/klass.
"Tjejkvällar” och träffar, avsedda för kvinnliga elever och lärare, genomförs inom bygg- och anläggnings-, el- och energi- samt VVS- och fastighetsprogrammet.
Elfrida Andréegymnasiet

Genuskunskap är en naturlig del i ett sex-och samlevnadprojekt som genomförs i åk 1 tillsammans
med Ungdomsmottagningen. Det är också något som klassföreståndarna kan väva in när de arbetar
med skolans plan mot kränkande behandling. Skolans kurator brukar tipsa om lämpligt diskussionsmaterial.
Richard Steffengymnasiet

Eleverna får bl.a. genom temaarbeten möjlighet att lära sig mer om de genusstrukturer som finns
samhället och i ungdomskulturen. (Arbetsplanen fastställer att genusfrågan ska fokuseras.)
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3.2.2.3 Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder
Christopher Polhemgymnasiet

Tiden för inslag av genus, normer och värden behöver utökas och gälla alla program.
Till kommande läsår görs bl.a. följande:



alla yrkesprogram i åk 3 får inom kursen naturkunskap 1a tillgång till detta
vid naturvetenskaps- och teknikprogrammet genomförs genuskunskap/normkritiskt projekt/tänkande

Mål:


att få med alla program i arbetet med genuskunskap via naturkunskap och genusprojekt
under läsåret 13/14

Ev. kan naturkunskap flyttas från åk 3 till åk 2. Innan det görs skall dock införandet av Gy 11, i alla
tre årskurser, utvärderas.
Tjejprojekt/kvällar fortsätter inom bygg- och anläggnings-, el- och energi- samt VVS- och fastighetsprogrammet och utökas med sjöfartsutbildningen.
Elfrida Andréegymnasiet

Skolans "likabehandlingsgrupp" fungerar mycket väl och arbetar kontinuerligt med den psykosociala arbetsmiljön. Ett värdegrundsarbete är dock en ständigt pågående process, som går att utveckla.
I skolans elevenkät får vi dock veta att skolan upplevs som en trygg plats.
Vi behöver utveckla arbetet med att följa upp det arbete med genuskunskap som genomförs på
skolan.
Richard Steffengymnasiet

Värdegrundsarbete tar aldrig slut utan måste ständigt vara i fokus. Skolan är en del av det övriga
samhället och vi får allt större krav på oss att ha koll även på elevernas fritid genom sociala medier
etc. Genom att successivt hitta vägar att närma våra språkintroduktionselever till de övriga eleverna
ser vi att trägen vinner. Vi är långt ifrån framme, men ser att vi gör framsteg.
Komvux

Arbetet kan utvecklas ytterligare framför allt genom att "smyga in" mer kunskap inom ramen för de
olika kurserna. De är svårt att få studerande engagerade utanför undervisningen eftersom många
studerar med studielån och därmed vill ha en effektiv undervisning, andra har en familjesituation
eller arbete vid sidan om studierna som innebär att man endast är i skolan då det är lektioner.
3.2.3 Hälsofrämjande arbete
3.2.3.1 Sex och samlevnad
Christopher Polhemgymnasiet

Skolan genomför årligen ett genusprojekt inom åk 2 för utvalda program. Projektet syftar till att
skapa bättre förståelse för sitt eget och det motsatta könet. Projektet inbegriper både genus, sex och
samlevnad och normkritiskt tänkande.
Kunskapsområdet finns även inom ämnen som naturkunskap och samhällskunskap. Det finns utöver detta ett samarbete med Ungdomsmottagningen.
Elfrida Andréegymnasiet

Sex- och samlevnadsundervisning ingår i vårt sex-och samlevnadsprojekt som genomförs i åk 1,
som bland annat är ett samarbete med Ungdomsmottagningen. Undervisning kring sex och samlevnad är en naturlig del inom naturkunskapen.
Richard Steffengymnasiet

Finns inom naturkunskap, men ingår även i andra ämnen och behandlas genom temaarbeten. Vi
utnyttjar möjligheter till information via Ungdomsmottagningen bl.a. skolsköterskan är också en
resurs.
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3.2.3.2 Tobak, alkohol och andra droger
Christopher Polhemgymnasiet

All personal skall arbeta efter och informera om skolornas tobaks- och drogpolicy.
Tobakspolicyn och drogpolicyn får samtliga elever kännedom dels via skolans studiehandbok som
samtliga elever och vårdnadshavare ska godkänna att de tagit del av i början av läsåret. Föräldramötet i åk 1 är även en viktig informationskanal. Skolhälsovården kan erbjuda rökavvänjning för de
elever som så önskar. Närpolisen deltar på rektorsnätverk under läsåret. Anonyma Alkoholister
besöker ett flertal klasser.
Elfrida Andréegymnasiet

I åk 1 går klassföreståndare igenom de policydokument som finns på skolan kopplat till tobak, och
alkohol- och droger. Detta tas också upp vid första föräldramötet. Policydokumenten finns tillgängliga för elever, personal och vårdnadshavare på skolans hemsida och lärplattform.
A Non smoking generation deltar i undervisningen under åk 1 i samtliga klasser. Skolans personal
samtalar med elever som röker i anslutning till skolans område och samtalsstöd för att sluta med
rökning erbjuds av skolans skolsköterska.
Skadeverkningar kopplat till tobak, alkohol och droger är en naturlig del att ta upp inom naturkunskapen.
Richard Steffengymnasiet

Vi har använt A Non Smoking Generation. Skolsköterskan tar upp frågan och det finns med i arbetsplanen som ämne i temaarbeten. Vi har en drogpolicy som bl.a. tas upp i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal.
3.2.3.3 Förutsättningarna för en god hälsa
Christopher Polhemgymnasiet

Hälsosamtal med skolsköterska i åk 1. Förebyggande hälsoarbete i form av hälsobesök och uppföljning av elevens dagliga arbetsmiljö i skolan.





Råd och samtal omkring livsstilsrelaterade hälsofrågor
Medicinska synpunkter på studie- och yrkesval
Specialinriktade hälsokontroller på vissa yrkesinriktade program
Enklare sjukvårdsåtgärder

Arbetsmiljö och säkerhet ingår inom alla yrkesprogram. CPG har i samband med Gy11 förlagt
idrotts- kursen på 2 år (åk 1-2). Detta för att ge eleverna möjlighet till aktivitet och rörelse under
skoltid.
Caféutbudet ses över i samråd med skolhälsovården. Frukost serveras på introduktionsprogrammen
(kostnadsfritt för eleverna).
Friluftsaktiviteter inom kursen idrott och hälsa.
Elfrida Andréegymnasiet

Alla i åk 1 har hälsosamtal med skolsköterskan. Extra samtal erbjuds hos skolsköterska då skolan
känner sig orolig kring elevens livsstil t.ex. när det gäller mat och sömn, eller då det finns en hög
sjukdomsfrånvaro.
Vikten av att äta rätt, röra på sig och god sömn, lyfts också på föräldramötet i åk 1.
Skolan anordnar friluftsverksamhet bland annat genom friluftsdagar på idrotten.
En särskild satsning med gemensam och kostnadsfri frukost för eleverna på introduktionsprogrammen har genomförts i år.
Ett par i elever i åk 3 på vård- och omsorgsprogrammet har i ett utbytesprojekt med en skola i Zanzibar arbetat med temat "Rätten till hälsa".
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Richard Steffengymnasiet

Idrott och hälsa innehåller till stor del undervisning och teori om hälsa. Eleverna har friluftsdagar.
Hälsa finns också invävt i barn- och fritidsprogrammet.
3.2.3.4 Idrotts- och friluftsverksamhet utöver ämnet idrott och hälsa
Christopher Polhemgymnasiet

Polhemolympiaden, friluftsdagar. Inom ramen för kurser inom de naturvetenskapliga ämnena görs
exkursioner av olika slag. Inom bygg- och anläggningsprogrammet används vissa lektionspass till
enklare träningspass inom Friskis och Svettis.
Elfrida Andréegymnasiet

Exkursioner ingår i naturkunskapen. Flera program har introduktionsdagar i åk 1 som kopplas till
lägerverksamhet och friluftsaktiviteter.
Richard Steffengymnasiet

Det finns inte utrymme för ytterligare friluftsverksamhet utöver det som anordnas av idrottslärarna,
förutom att vi i samband med introduktion av nya elever genomför en vandring.
3.2.3.5 Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder
Christopher Polhemgymnasiet

Sex- och samlevnadsundervisningen kan utvecklas. Lärare behöver dela på kurser i större utsträckning för att vi skall nå högre kvalité.
Tobakspolicyn är känd för eleverna och förbudet på skolområdet är en del av detta. Här finns fortfarande en del insatser att göra då skolområdet inte alltid är tydligt då flera av utbildningarna är
lokaliserade på olika geografiska platser.
Vi behöver arbeta mer förebyggande kring rökning då rökning ofta är en väg in till annat missbruk.
t.ex. rökavvänjningsgrupper.
Fortsätta att utveckla arbetet inom vårt elevhälsoteam, där skolsköterskan är en viktig person för
det hälsofrämjande arbetet.
Elfrida Andréegymnasiet

Skolans styrka är ett väl fungerande elevhälsoteam.
Vi för dock en tuff och frustrerande kamp mot rökning och droger. Emellanåt känner vi att vi inte
har så mycket att "sätta in" i den här kampen. Vi informerar och diskuterar med eleverna. Vi informerar personalen på arbetsplatsträffar bland annat med hjälp av polisen. Vid allvarlig oro kring en
elev görs givetvis en socialanmälan. Det är viktigt att ha ett bra samarbete med andra myndigheter.
Richard Steffengymnasiet

Eleverna får hälsoperspektivet belyst genom den ordinarie undervisningen. Skolsköterskan och
kuratorn har en stor funktion i arbetet med elevernas fysiska och psykiska välmående. Vi har under
flera år arbetat med att få bort rökning från skolgården genom olika projekt och samarbeten med
andra instanser inom regionen. Det finns inte så mycket utrymme för att göra insatser vid sidan,
utan vi arbetar istället för att elevhälsoteamet och övrig personal har ett gott samarbete.
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3.2.4 Elevernas ansvar och inflytande
3.2.4.1 Inflytande över utbildningen
Christopher Polhemgymnasiet

Skolledningen arbetar för att hålla kommunikationen öppen mellan lärare, elever och skolledning.
Samtliga klasser har schemalagda klassråd. Frågor som berör utbildningen och undervisningen diskuteras på klassråd och kan sedan föras vidare till elevråd och vidare till skolledningen.
Eleverna upplever fortfarande att de inte inflytande över undervisningens utformning och de arbetssätt som används.
Elfrida Andréegymnasiet

EAG har under läsåret 2013/14 haft just elevinflytande/elevmedverkan som ett fokusområde. Det
står med i skolans arbetsplan och har vid flera tillfällen diskuterats på arbetsplatsträffar. Rektor har
gjort en undersökning i åk 2 om vilka vägar eleverna använder när de vill påverka och vad de tycker
att de har möjlighet att påverka. Eleverna har bland annat lyft att de kan påverka arbetsmetoder,
tidsplaner och provtillfällen. De tycker att de kan påverka via skolans olika forum eller direkt med
undervisande lärare.
Richard Steffengymnasiet

Det åligger lärarna att ge eleverna inflytande i undervisningen. Dock är det alltid läraren som leder
arbetet i kraft av sin kunskap. 55 % av eleverna i åk 2 anser att de har stort eller mycket stort inflytande i skolan, 40 % svarar neutralt, varken eller och återigen är det ungefär 10-11st av de 169 svarande som anser att de inte har inflytande i skolan. Ingen svarar att inflytandet är mycket dåligt.
Elevinflytandeindex visar ett gott resultat.
Komvux

De studerande deltar i generella undersökningar för hela verksamheten två gånger per år (nöjd kundenkät), i utvärderingar i de kurser som respektive studerande deltar i samt kursråd där rektor träffar företrädare för de studerande samt undervisande lärare. Kursråd genomförs i ca 25 kurser varje
termin med start hösten 2013.
3.2.4.2 Forum för samråd
Christopher Polhemgymnasiet

Klassråd är schemalagt i samtliga klasser. Kvaliteten på klassråden är varierande.
Inom bygg- och anläggnings-, el- och energi- samt VVS- och fastighetsprogrammet finns ett s.k.
Vädursråd. Där möts elever och lärare inom ett forum för att diskutera bl.a. utbildningen.
Skolkonferens vill vi genomföra en gång per termin, men tyvärr blev det inte av vt -13. Till skolkonferensen bjuder skolledning in lärare och elever från samtliga program för att diskutera de frågor som känns aktuella.
Elfrida Andréegymnasiet

Genom en aktiv elevmedverkan får Elfrida Andréegymnasiet ett bredare beslutsunderlag till de
operativa och strategiska frågeställningar som skolan ställs inför idag och i framtiden. Elevinflytandet bygger på tre olika forum som motsvarar olika beslutsnivåer.
Alla klasser har klassforum, 30 minuter, på schemat varje vecka. Man fångar löpande in frågeställningar och förslag som finns i varje klass. I klassforum tas alla frågor upp som rör elevernas arbetsmiljö och studiesituation. I samråd med klassföreståndare bedöms vilka frågor som ej kan beslutas inom klassen och som ordförande tar med sig till nästa programforum.
Programforum har varje program två gånger per termin. Programansvarig lärare och elevrepresentanter från varje klass träffas och diskuterar frågor som rör hela programmet t.ex. programmets
undervisning, utrustning och lokaler. Här tas frågor som inte kan lösas inom ramen för klassforum
och som rör elevernas arbetsmiljö och studiesituation Mötet bedömer vilka frågor som inte kan
beslutas på programnivå och som förs vidare till EAG-forum. På denna nivå utses elev och ersättare som representerar programmet i EAG-forum genom demokratiskt val av eleverna.
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EAG-forum genomförs också två gånger per termin. Rektor sammankallar de elevrepresentanter
som är utsedda från programforum. Syftet är att löpande fånga upp de förslag och frågeställningar
som finns på varje program och som inte kunnat beslutas på de föregående nivåerna.
Följande punkter kan ingå i respektive forums agenda:







Schemafrågor
Lokaler/utrustning
Likabehandlingsplan
Information EAG- forum, Programforum
Ekonomi
Övriga frågor

Richard Steffengymnasiet

Under läsåret 12/13 hade vi inget fungerande elevråd. Eleverna prövade en ny organisationsmodell
med elevkår i stället för elevråd, men det föll inte väl ut. Till ht -13 ombildades därför elevrådet
enligt tidigare modell. Under ht -13 har successivt elevrådet återfått styrkan. Klassråden fungerar
och hålls varje vecka med klassföreståndaren närvarande. Vi har rutiner för hur klassråden ska genomföras. Varje klass har en representant i elevrådet. Skolledningen träffar elevrådets styrelse för
att gå igenom frågor som eleverna vill lyfta upp.
Komvux

Förutom elevråd -se ovan 3.2.4.2.
3.2.4.3 Elev/studerandeskyddsombud
På samtliga skolenheter finns elev/studerandeskyddsombud. Elevskyddsombuden utbildas varje
hösttermin i central regi och utses på följande sätt:
Christopher Polhemgymnasiet

Frivillig anmälan på klassråd alternativt omröstning.

Elfrida Andréegymnasiet

Skolans elevskyddsombud kan utses på olika sätt, bland annat så lyfts frågan på EAG-forum där
elever kan anmäla intresse.
Richard Steffengymnasiet

Varje klass utser ett skyddsombud.
Komvux

I samråd med elevrådet.
3.2.4.4 Utvecklingssamtal
Christopher Polhemgymnasiet

Klassföreståndare bjuder in elev och vårdnadshavare till ett samtal/termin. Inför samtalen finns ett
frågeformulär som elev och målsman får fundera igenom innan. Formuläret är sedan stöd och hjälp
under samtalen. Studieplan, genomförda och kommande kurser diskuteras. Samtalen dokumenteras
och de skall ge en helhetsbild av elevens studiesituation och i förekommande fall även sociala situation.
Elfrida Andréegymnasiet

Alla elever ska ha utvecklingssamtal en gång per termin och vårdnadshavare skall alltid kallas. En
gemensam blankett för utskick till dessa utvecklingssamtal finns på skolans lärplattform. I kalendariet har tid avsatts för samtalen. Utvecklingssamtalen ligger i direkt anslutning till klasskonferenserna.
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Richard Steffengymnasiet

-

Mitterminskonferenser hålls för alla klasser i oktober respektive februari
Elever och vårdnadshavare träffar klassföreståndare för utvecklingssamtal en gång/termin.
Vi avsätter tid för samtalen två eftermiddagar + kvällar/termin.

3.2.4.5 Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder
Christopher Polhemgymnasiet

Att 75,3 % av eleverna uppger att de haft två utvecklingssamtal under åk 1 är en ökning jämfört
med föregående läsår men ändå ett förbättringsområde. Denna andel borde vara betydligt högre
och detta är något som arbetas vidare med under 13/14.
Ett förtydligande av rutiner kopplat till uppföljning skall göras vid läsårsstart och kontinuerligt under kommande läsår.
Elfrida Andréegymnasiet

Utvecklingssamtalen genomförs i enlighet med gymnasieförordningen och de allra flesta vårdnadshavare kommer till samtalen. Vi erbjuder även myndiga elever att ta med vårdnadshavare.
Lärplattformen It’s Learning där studieresultaten på ett överskådligt sätt kan förmedlas är något
som skulle kunna användas mer konsekvent under utvecklingssamtalen.
Richard Steffengymnasiet

Återgången till fungerande elevråd med representation från varje klass har fungerat väl och mot
bakgrund av de tidigare problemen är resultatet på elevenkäten angående elevinflytandet gott. Utvecklingssamtalen hålls enligt författningens krav och vårdnadshavare är i mycket hög utsträckning
med vid samtalen, även då eleven är myndig deltar många föräldrar. Vi bör hjälpa eleverna att utöva
sitt inflytande och det görs bl.a. genom att vi försöker påpeka för övriga elever via t.ex. veckobrev
när elevrådet haft inflytande över beslut som fattats.
3.2.5 Elever i behov av stöd
3.2.5.1 Anmälningsplikt
Samtliga skolenheter har etablerade rutiner för anmälan av stödbehov enl. skollagen 3 kap. 8 §.
3.2.5.2 Särskilt stöd, utredningar och åtgärdsprogram
Christopher Polhemgymnasiet

CPG genomför överlämningsmöten, hälsosamtal, utvecklingssamtal, betygsamtal, klasskonferenser,
elevvårdskonferenser. I samband med dessa och även i andra fall uppmärksammas rektor på behov
av utredning om elev riskerar att inte uppnå de mål som minst skall uppnås. Många utredningar kan
göras inom skolan men genomförs även externt. Elevhälsan, specialpedagoger och även pedagoger
är en del av detta inom skolan.
Inom skolan finns en arbetsgång och rutin för klasskonferenser, elevvårdskonferenser och hur
rektor och elevhälsoteamet skall uppmärksammas på elevers behov av stöd.
Vid upprättande av åtgärdsprogram skall elev delta och föräldrar ges möjlighet att medverka.
Särskilt stöd skall ges om utredningen visar på att behovet finns. Definitionen av vad som är särskilt
stöd är dock inte helt given.
Elfrida Andréegymnasiet

Eleverna på EAG upplever att de har bra eller mycket bra möjlighet att få hjälp om de skulle behöva. Skolan har ett stort antal elever i behov av särskilt stöd, vilket ofta beror på olika inlärningssvårigheter eller på grund av social problematik. Vi har under året byggt ett resurscentrum för elever som har olika studiesvårigheter. Skolan använder sig också av den särskilda stödverksamhet
som finns för elever med Aspergerdiagnos. Det finns också möjlighet för elever på de nationella
programmen att få stöd och läxläsningshjälp i något som vi kallar "Öppet plugg" på tisdagar mellan
14.00-19.00.
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Främst ska stödet erbjudas av undervisande lärare i klassrumssituationen. Om detta stöd inte räcker
till så blir det en fråga för elevhälsoteamet. Under året har vi utformat en blankett där man kan göra
en anmälan till elevhälsoteamet där man dokumenterar de åtgärder som redan är genomförda och
beskriver sin oro. Olika stödåtgärder sätts in beroende av elevens behov. Det kan vara stödundervisning av specialpedagog, studievägledning av studie- och yrkesvägledare eller samtalsstöd hos
kurator eller skolsköterska. Utredning görs dels av specialpedagog och dels av skolans skolpsykolog.
Elevhälsoteamet skriver åtgärdsprogram och dokumenterar i ett elevuppföljningsprogram (PMO).
Richard Steffengymnasiet

Lärare anmäler behov till elevhälsoteamet, eller någon representant i elevhälsoteamet. Detta sker
antingen för enskild elev eller via ämnessamordnare då flera elever i en grupp behöver stöd. (Ämnesgrupperna har till uppgift att inventera stödbehov i samband med sina möten). Elevhälsoteamet
tar upp behovet och specialpedagog, ofta tills med studie- och yrkesvägledare utreder. Specialpedagogen upprättar åtgärdsprogram tills med berörd lärare.
3.2.5.3 Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning anordnas av Richard Steffengymnasiet för samtliga skolenheter.
Vi samverkar med Barn- och utbildningsförvaltningen ang. lärare och schema. Modersmålsundervisningen bedrivs i arabiska, farsi/dari, somaliska och finska. Undervisningen är förlagd till en eftermiddag i veckan.
3.2.5.4 Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder
Christopher Polhemgymnasiet

Behovet av stöd och särskilt stöd är stort. Ett flertal överlämningar och diagnoser finns på elever.
Inom ett flertal program har eleverna varit mindre förberedda för de studier som krävs och det
påverkar skolans organisation kring stöd.
CPG kommer under läsåret 13/14 arbeta med att utveckla följande:






Fler pedagogiska kartläggningar, på individnivå, innan beslut om åtgärdsprogram
De åtgärdsprogram som skrivs skall hålla god kvalitet
Styrning av hur stöd och resurstid används under läsåret, dvs. vilka elevgrupper, ämnen etc.
Inom program/klasser där stödbehovet är stort, arbeta med två pedagoger i klassrummet
Arbeta med att förankra skollagens skrivning om undantagsregeln vid betygssättning samt
elevens rätt till stöd och anpassad undervisning i klassrummet

Elfrida Andréegymnasiet

Samarbetet med andra instanser såsom habiliteringen, socialtjänsten och BUP måste fortsätta att
utvecklas. Idag hamnar många "problem" som har sin grund i andra svårigheter än enbart skolsituationen i "knäet" på skolan, som saknar den kompetens som krävs när det gäller t.ex. psykosocial
problematik. Skolans huvuduppdrag och kompetensområde är att förmedla kunskap.
Richard Steffengymnasiet

Vi har rutiner som fungerar väl, men trots detta kan det vara svårt att genomföra åtgärder för elever. En vanlig orsak är att eleven inte kommer till utsatta möten. I vissa fall kan det vara mycket
svårt att få tag på elever, som uteblir från skolan. Vi har delat upp elevhälsoteamet efter funktion, så
att skolsköterska och kurator är ett team för elevens hälsa och för att hjälpa till med motivationsskapande samtal t.ex. specialpedagogen och studie- och yrkesvägledaren arbetar tillsammans för att
hjälpa eleven med studierna och vägledning. Elevhälsoteamet träffas en gång/vecka under bitr.
rektors ledning och där beslutas om åtgärder, ges återkoppling och planeras förebyggande insatser.
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3.2.6

Omvärldskontakter

Christopher Polhemgymnasiet

Samarbete med Uppsala universitet (Campus Gotland) inom matematik.
Naturvetenskaps- och teknikprogrammet i åk 3 gör studiebesök på bl.a. KTH i Stockholm. Detta
för att avdramatisera avståndet till vidare studier.
Elfrida Andréegymnasiet

Samverkan finns givetvis på många olika plan såsom gästföreläsare och studiebesök. Vi samverkar
bland annat med Ungdomsmottagningen, Polisen, Socialtjänsten, BUP, Habiliteringen.
Andra berikande kontakter är till exempel att estetiska programmet (bild och formgivning), har en
etablerad kontakt med ett galleri som erbjuder skolans avgångselever en månadsutställning varje år.
Det ger en möjlighet till möte med en publik och en ökad förståelse för bildkonstens professionella
förutsättningar.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet deltar i olika evenemang såsom Nobelmiddagen, lokala
mattävlingar och mässor.
Genom verksamheten med Ung Företagsamhet, som skolan deltar i med samtliga elever på Handelsprogrammet, har vi kontakter med mentorer för varje företagsidé ute i samhället.
Richard Steffengymnasiet

Studiebesök och gästföreläsare är vanligt förekommande på alla program och i alla klasser.
3.2.6.1 Arbetslivskontakter
Lokala programråd finns på samtliga yrkesprogram på samtliga skolenheter, förutom på handelsoch administrationsprogrammet vid EAG. De har under många år försökt få till ett programråd,
men branschen kommer dessvärre inte. Vissa år har det ändå varit en god kontakt, andra år har det
varit sämre. Gymnasieförordningens 1:a kapitel:
Lokala programråd
8 § För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan
mellan skola och arbetsliv.

3.2.6.2 Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, genomförs på samtliga yrkesprogram i omfattning överensstämmande med skollagens krav (minst 15 veckor under utbildningstiden), förutom på el- och energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik. Rektor har de senaste tre åren på olika
sätt försökt uppmärksamma problematiken, och ett bättre samarbete med regionens IT-avdelning
har efterlysts. Hittills har dock inte problemet lösts, och i dagsläget är det svårt att få ut 15 veckor
APL/elev. Denna situation är oerhört allvarlig och prioriterade insatser måste till. Gymnasieförordningens 4:e kapitel fastställer kraven:
Arbetsplatsförlagt lärande
12 § Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor.
[…]
Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller
de krav som finns för utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras.
13 § Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan, får utbildningen anordnas bara om
1. planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som
huvudmannen inte kunnat råda över, eller
2. utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan.
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Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som avses i första stycket bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen för en gymnasieskola beslutar om detta ska huvudmannen
samråda med det lokala programrådet.
Om utbildning har skolförlagts på grund av det som sägs i första stycket 1, ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats. Förordning
(2012:402).

Handledarutbildningar (för handledare på företag som erbjuder APL-plats) har genomförts på
samtliga skolenheter.
3.2.6.3 Internationella kontakter
Christopher Polhemgymnasiet

Skolans internationella kontakter finner man i dagsläget på naturvetenskapsprogrammet och bygg
och anläggningsprogrammet.
Under läsåret har bl.a. följande internationella kontakter etablerats eller upprätthållits:






Utbyte med StoneTown, Zanzibar (delvis externt finansierat), naturvetenskapsprogrammet
Elever som läser moderna språk steg 5 gör en studieresa till något av målspråksländerna
Naturvetenskaps- och bygg- och anläggningsprogramet har fortsatt utbyte med skola i Kiev
i Ukraina
Lärare på teknikprogrammet har genomgått utbildning till att bli EU-ambassadör inom utbildning för Gotland
Temadag internationalisering genomförd. Föreläsning av internationella programkontoret,
skolor och klasser med erfarenhet av utbyten, föreläsning om Gapminder

Elfrida Andréegymnasiet

I år har vi gått med i ett samarbetsprojekt med naturvetenskapsprogrammet och en skola i Zanzibar
utifrån temat rätten till hälsa och hållbar utveckling. Ett par elever i åk 3 på vård- och omsorgsprogrammet åker under våren till Tanzania. Vård- och omsorgsprogrammet har också ett samarbete
inom Nordplus, som innebär både en möjlighet för våra elever att göra praktik i våra grannländer
och ett erfarenhetsutbyte mellan personalen.
Hotell- och turismprogrammets elever i åk 3 åkte i höstas till Mallorca för att genomföra vissa praktikmoment och studiebesök.
Richard Steffengymnasiet

Vi har internationella kontakter i Tyskland, Italien, Frankrike, Indien och Vitryssland. Utbyten sker
med skolor antingen genom fysiskt resande eller via t.ex. Skype. Vi har sökt och fått projektmedel
för internationella utbyten. Vi planerar att söka pengar för att om möjligt erbjuda praktikutbyte för
barn- och fritidsprogrammet.
Vi tar alltid emot gästelever från andra länder.
Komvux

Under året har ett antal internationella kontakter knutits. Lärare och rektor har besökt en skola i
Tanzania med återbesök från deras internationella koordinator under hösten samma år. Ett antal
studerande har blivit engagerade och en resa med studerande och personal planeras 2014 eller 2015.
Vuxenutbildningen har ingått ett samarbete med NVL2. En gemensam konferens genomfördes på
Bornholm (Danmark) hösten 2013 och nästa konferens förläggs till Gotland (28-29 april 2014).

2

NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
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3.2.6.4 Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder
Christopher Polhemgymnasiet

Uppmuntra fler program och lärare att söka bidrag. Bl.a. finns ett flertal möjligheter för yrkesprogram.
På personalkonferenser ge plats åt genomförda internationaliseringsprojekt att presenteras.
Elfrida Andréegymnasiet

Vi får fortsätta att uppmuntra fler program och lärare att söka bidrag till utökade internationella
kontakter.
Richard Steffengymnasiet

Eleverna i åk 2 på de högskoleförberedande programmen ger varje år dåligt betyg för sina kontakter
med arbetslivet, medan barn- och fritidsprogrammet är mycket nöjda på den punkten. Eleverna på
ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet samt humanistiska programmet får andra kontaktytor. Ekonomiprogrammet genom bl.a. UF som är ett mycket viktigt inslag på ekonomiinriktningen,
men detta sker i åk 3 och ger alltså inte utslag i elevenkäten. Humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet har inslag av gästföreläsare och givetvis studiebesök. Vi tar också väl
vara på möjligheter att få besök av politiker.
Komvux

Arbetet med internationella kontakter tar mycket tid och verksamheten behöver tydligare definiera
vem som har det övergripande ansvaret men också styra så att det finns en röd tråd i arbetet.
3.2.7 Entreprenörskap
Målet (P5.1.1) i nämndens styrkort är att entreprenörskap skall genomsyra verksamheten. Tre av
fyra rektorer svarar nej på frågan om entreprenörskap genomsyrar verksamheten. Inslagen av entreprenöriellt lärande och inslag av UF (Ung Företagsamhet) redovisas i det följande.
3.2.7.1 Entreprenöriellt lärande i undervisningen
Christopher Polhemgymnasiet





Kursen entreprenörskap genomförs inom teknik-, naturbruks- och hantverksprogrammet
samt inom individuellt val
UF inom teknik-, naturbruks- och naturvetenskapsprogrammet
Byggprojekt inom bygg- och anläggningsprogrammet

Elfrida Andréegymnasiet

Alla avgångsklasser på handels- och administrationsprogrammet har UF inom sin utbildning, omfattande 200 poäng. Kursen entreprenörskap ingår på handels- och administrationsprogrammet och
på hotell- och turismprogrammet.
Vår filmutbildning är produktionsinriktad vilket skapar en entreprenörsanda hos våra elever.
På restaurang- och livsmedelsprogrammet influeras våra elever av gästföreläsare där många är exempel på goda entreprenörer.
Richard Steffengymnasiet

På ekonomiprogrammet och på barn- och fritidsprogrammet finns entreprenörskap som ämne,
förutom att utbildningarna som sådana har kopplingar till entreprenörskap. Samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet har inte entreprenörskap som ämne, men eleverna kan
ändå få tillfälle att träna sig i skapande och kreativitet.
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3.2.7.2 UF-verksamheten
Christopher Polhemgymnasiet

UF-verksamheten omfattar naturvetenskaps-, naturbruks och teknikprogrammet.
Elfrida Andréegymnasiet

UF-verksamheten omfattar handels- och administrationsprogrammet.
Richard Steffengymnasiet

UF finns på ekonomiprogrammet sedan åtskilliga år. Nästa år kommer vi att försöka med UF även
på barn-och fritidsprogrammet. Vi har flera erfarna UF-lärare på ekonomiprogrammet och under
2014 kommer fler lärare från andra program att utbildas i konceptet.
3.2.7.3 Analys, bedömning, förbättringsområden och åtgärder
Christopher Polhemgymnasiet






att fler program lägger till kursen entreprenörskap
att gymnasiearbetet inom yrkesprogram används till entreprenöriellt lärande
utökat samarbete med UF-Gotland
mer arbete i projektform inom programmen och över programgränserna

Elfrida Andréegymnasiet

Både estetiska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet är intresserade att få in UF
och/eller entreprenörskap i sina utbildningar. En översyn över programplanerna pågår för närvarande för att se om detta skulle kunna erbjudas.
Richard Steffengymnasiet

Entreprenörskap finns naturligt i vissa ämnen och program, men är svårare att definiera på t.ex.
humanistiska programmet. Dock finns många möjligheter att ge eleverna möjlighet att utveckla
kreativitet på olika sätt, vilket kan hänföras till entreprenörskap i vid mening. Inga specifika åtgärder
är planerade.
Komvux

Kurser i entreprenörskap och industriell design att prövas under 2014.

3.3 Sammanfattning, analys och bedömning
3.3.1

Underlag och rutiner för kvalitetsarbetet

Christopher Polhemgymnasiet

Lärare och övrig personal involveras via:







Personalkonferens
APT
Samverkan
Studiedagar
Medarbetarsamtal
Det dagliga arbetet

Elever och vårdnadshavare via undervisning, enkäter, föräldramöten, utvecklingssamtal
Utöver detta genomförs enkäter och kvalitetsrapporter som sedan återkopplas till berörda, dock
inte i sin helhet.
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Elfrida Andréegymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tar fram statistik som underlag för rektors analys.
Statistik och kvalitetsfrågor lyfts på skolans arbetsplatsträffar. Skolans ledningsgrupp och samverkansgruppen deltar kontinuerligt i diskussioner om kvalitetsfrågor.
Pedagogiska resonemang kring statistik och olika förbättringsområden har utrymme på studiedagar
och utvärderingsdagar.
Elevhälsoteamet har särskilda utvärderingsdagar.
Eleverna involveras genom skolans olika forum bland annat på skolans EAG-forum där rektor
träffar elevrepresentanter från skolans olika program två gånger per termin.
Tyvärr har vi inte fått någon respons de gånger vi har bjudit in vårdnadshavare att ha synpunkter på
något dokument på vår hemsida.
Richard Steffengymnasiet

Alla rutiner, vår arbetsplan etc. tas fram i samarbete med personalen. Elever involveras i revideringen av planen mot diskriminering och kränkande behandling. Ledningsgruppen involveras ofta direkt i den skriftliga redovisningen av kvalitetsarbetet.
Komvux

Medarbetare involveras löpande genom arbetsplatsträffar, strategigruppsarbete, samverkansgrupper
etc. De studerande involveras genom elevrådsarbete samt temadagar som genomförs varje "termin".
3.3.2

Särskilda insatser och viktiga händelser under föregående år

Christopher Polhemgymnasiet













Fortsatt implementation av Gy11 där gymnasiearbetet varit en större fråga. En stor del av
arbetslagens tid på studiedagar bl.a. har gått till att förarbeta detta.
Den stora elevminskningen på skolan har gjort att vi haft ett mycket ansträngt år ekonomiskt. Detta har påverkat hela verksamheten.
Stort förberedelsearbete inför evakueringen av naturvetenskapsprogrammet till norr. Förtätning av elever och personal på norr.
Arbete med utredning av den psykosociala arbetssituationen på Lövsta
Ansökan att starta en tvåårig yrkeshögskola inom vindkraftsteknik. Tyvärr avslag.
Ihärdiga försök att starta lärlingsutbildning inom hantverksprogrammet (finsnickeri) och
industriprogrammet (drift och underhåll). Tyvärr sökte inte eleverna i tillräcklig omfattning.
Beslut om nedläggning av hantverks- och industriprogrammet. Medförde att CPG står med
överskott på lokalyta (per elev) inom dessa program. Fortsatt arbete med att minska tillgängliga lokalytor.
Antagningsstopp för VVS- och fastighetsprogrammets inriktning fastighet och teknikprogrammets inriktning design och produktutveckling
Avveckling av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar måleri (lärling) och mark
och anläggning
Avveckling av inriktningen natur och samhälle på naturvetenskapsprogrammet
Förändring av ledningsorganisation på CPG ht -13.

Elfrida Andréegymnasiet

Vi har haft ett positivt utvecklingsarbete både inom det individuella alternativet och resurscentrumet vad gäller stödet till elever med särskilda behov.
IT-situationen har varit ett stort arbetsmiljöproblem, där vi nu ser med tillförsikt på framtiden.
Klassrumsstandarden har förbättrats markant och lärarna har nu ändamålsenlig och modern utrustning att arbeta med.
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De långa och utdragna övertalighetsprocesserna fortgår och det har funnits en del oro kring evakueringen av F-huset. Psykosociala skyddsronder i varje arbetslag, tillsammans med Previa, har genomförts.
Richard Steffengymnasiet









Alla mattelärare deltar fr.o.m. ht -13 i matematiklyftet
Vi har under året uppmärksammat läsning och haft en särskild läsdag för alla elever. Biblioteket tills med lärare planerade och genomförde en lyckad dag. Vi hade även högläsning av
skådespelare från Länsteatern.
Vår lärare i italienska, grekiska och latin blev utnämnd till årets lärare av Vetenskapsakademien. Elever fick pris i uppsatstävling mot främlingsfientlighet. Vi genomförde som vanligt
Poetry Slam. Vi uppmärksammade den internationella språkdagen. UF-företag kom tvåa i
den nationella tävlingen.
Vi förbättrade resultaten i matematik och alla elever, sånär som en, fick godkänt i matematik 1a resp. 1b, vilket innebär att de uppfyller grundläggande behörighet för högre studier
inom ämnet matematik
Vi har arbetat vidare med lärplattformen It’s learning och alla lärare använder den numera
Vi utökade antalet elever som fick egen dator eller surfplatta

Komvux








3.3.3

Inrättande av en arbetsmarknadsenhet
Påbörjat arbete med ny ledningsorganisation för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten
Framtagande av vision och övergripande mål för hela verksamheten med tydlig förankring
bland all personal
Nära samarbete med verksamheter utanför skolan, bl.a. inom ramen för InterCom
Nya ansökningar om ekonomiskt stöd har erhållits, bl.a. från Specialpedagogiska myndigheten
Inrättandet av förstelärare innebär "en viss" avlastning av rektors uppdrag
En stor satsning för all personal med inriktning på "Andraspråksperspektiv på vuxenutbildningen" har genomförts i samarbete med Stockholms universitet
Skolans utveckling på sikt

Christopher Polhemgymnasiet






Fortsatt implementering av Gy11-kurserna
Arbete med införande och genomförande av gymnasiearbete för första gången
Arbeta för att förstärka inslaget av entreprenöriellt lärande
Utveckla pedagogiken med ny teknik vilket kräver betydande fortbildningsinsatser under
13/14

Elevminskningen slår igenom på alla våra program. Detta innebär mer samläsning vilket kan medföra svårigheter att koppla undervisning till resp. examensmål.
Det finns både hinder och möjligheter för att kunna behålla och utveckla vårt utbud och vår kvalitet. Utmaningen blir nu att tänka långsiktigt för att en ev. minskning av organisationen skall bli så
smärtfri som möjligt.
Vi tror att det är bättre att satsa på kvalitet i stället för kvantitet, d.v.s. de program och inriktningar
som i dag har ett vikande elevantal bör noggrant ses över. I dagsläget får de större och i vissa fall
populärare programmen bära de mindre programmens ekonomi och av den anledningen kan en
begränsning av utbildningsutbudet vara att föredra eftersom det troligen bidrar till att höja nivån.
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Vårt främsta vapen för att stå sig i konkurrensen är kvaliteten på de program som blir kvar. Vi
måste satsa på högkvalitativ utbildning och skapa en arbetsmiljö där elever och lärare trivs, känner
sig trygga och ges möjlighet att utvecklas.
Fortsätta att arbeta för att anordna vuxenutbildningar inom yrken. T.ex. YH och YrkVux.
För att kunna genomföra APL enligt de krav som Skolverket ställer behöver skolan ha fortsätta att
utveckla samarbetet med Regionens egna förvaltningar/enheter såsom SBF och SF (ITT) och Gotlandshem.
Fortsätta att arbeta metodiskt och inte ha för många förbättringsområden på samma gång.
Elfrida Andréegymnasiet

Den hårt pressade ekonomin som bland annat har sin grund i en för stor organisation, har gjort att
pedagogiska visioner och inköp av olika slag har fått stå tillbaka. Genom ovanstående insatser försöker vi skapa ett hållbart utbildningsutbud och därmed en stabil ekonomi som förutsättning för
högre måluppfyllelse.
Vi konstaterar med tillfredsställelse att planerna för ombyggnaden av F-huset börjar ta form, så att
våra utbildningar kan få kontinuitet och ändamålsenliga lokaler.
Den enskilt största anledningen till att elever inte klarar sin studiegång är frånvaron, vilket gör att
vårt förebyggande arbete kring detta måste fortsätta vara i fokus.
Richard Steffengymnasiet

Skolan kommer att ingå i den nya stora skolan "Wisbygymnasiet" vilket kommer att innebära stora
förändringar. Tre olika skolor har under 13 år utvecklats och det kommer att bli en stor utmaning
att föra alla tre samman till en. Viktigt kommer att vara att arbeta för likvärdighet.
Komvux

Den viktigaste frågan är f.n. ledarskapet. För att verksamheten ska kunna utvecklas måste ledarorganisationen förändras.
3.3.4

Sammanfattning

Christopher Polhemgymnasiet

Skolledningen på Christopher Polhemgymnasiet gör bedömningen att arbetet med kvalitet och
måluppfyllelse är något som pågår kontinuerligt. Det är också viktigt att komma ihåg att vi dagsläget
håller relativt god kvalité på verksamheten.
Några exempel på ökad kvalitet och måluppfyllelse:











Arbetet med att utvärdera åtgärdsprogram och struktur kring detta för att förändra arbetet
framöver
Medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner
Uppföljning av lärarkvittenser
Utveckling av 1:1
Fortbildningsinsats Gy11
Internationaliseringsarbete
Likabehandlingsplan och likabehandlingsgrupp
Elevskyddsombud
Grundläggande brandskyddsutbildning för elever och personal
Av rektor och bitr. rektor genomförda lektionsbesök

Förbättringsområden:
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IT - nätverk och fortbildning It’s Learning
Bättre uppföljning av lärares kursutvärderingar
Fler tillfällen med handledarutbildning för yrkesprogram
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Entreprenöriellt lärande
Sträva efter att nå målet att 100 % av eleverna erbjuds två utvecklingssamtal/läsår
Elevinflytande inom undervisning
Sträva efter att genomföra vuxenutbildning inom yrken

Elfrida Andréegymnasiet

Arbetet med kvalitet och måluppfyllelse är något som pågår kontinuerligt. Elfrida Andréegymnasiet
präglas av trygghet och gott omhändertagande av elever. Vi behöver förbättra våra resultat genom
att höja närvaro och förväntningar på eleverna. Vi tror dock att vårt arbete med elevuppföljning
och vårt resurscentrum kan bli en bidragande orsak till bättre måluppfyllelse.
Det finns en stor potential bland personalen för att utveckla skolan i entreprenöriellt lärande. Flera
av våra program arbetar i verklighetsnära sammanhang. Detta arbetssätt kan utvecklas vidare och
medför på ett naturligt sätt högre förväntningar på eleverna.
Utvecklandet av IT-miljön och kompetensutvecklingsinsatser inom detta område, höjer även det
kvaliteten och förhoppningsvis även måluppfyllelsen.
Richard Steffengymnasiet

Även om det alltid finns mer att göra kan vi vara nöjda med kvalitet och måluppfyllelse. Matematik
har åter varit i fokus och vi har förstärkt matematiken både genom mer lektionstid och stöd, vilket
har gett resultat. Fortfarande finns problem med måluppfyllelsen i matematik i den högre kursen
2b.
Samverkan med arbetslivet och högskoleförberedande program förblir ett utvecklingsområde, men
det är svårt att genomföra några större förändringar.
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