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1. Inledning
Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
(GVN) prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska
finansieras under perioden 2017-2019.
2. Verksamhetsidé
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldersgruppen 16-20 år, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskoleverksamhet, lärcentra, uppdragsutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika
utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utöver detta ansvarar nämnden för Region
Gotlands arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten, Region Gotlands samlade studie- och yrkesvägledning och mottagandet av nyanlända. GVN ansvarar också för
uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna, som återfinns i Visby, Hemse och
Roma.
3. Mål och uppdrag
Mål för skolformerna gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan formuleras i nationella styrdokument. Mål för nämndens andra verksamhetsområden som arbetsmarknadsinsatser, studie- och yrkesvägledning och mottagande av nyanlända finns i särskilt framtagna interna dokument. Några mer övergripande mål och framgångsfaktorer som enligt
koncernstyrkort och andra koncerngemensamma styrdokument är styrande för nämndens
verksamheter är att:
• Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov.
• Erbjuda utbildningar av hög kvalitet för ungdomar och vuxna på Gotland.
• Anpassa utbudet till individens och samhällets behov och att verksamheterna
präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald.
• Erbjuda en lärmiljö som präglas av glädje och lust att lära.
• Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning.
• Ha särskilt ansvar för att tillhandahålla åtgärder för människor som befinner sig
långt ifrån arbete och/eller studier.
• Bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna här.
3.1 Vision 2025

I Vision 2025, tillika regional utvecklingsplan, har Region Gotland bland annat målbilden
att:
andelen invånare på Gotland som genomgått eftergymnasial utbildning ska ligga
över riksgenomsnittet
 andelen elever i den gotländska gymnasieskolan som går över till högskolestudier
ska uppgå till minst riksgenomsnittet
 Gotland ska ha en väl fungerande arbetsmarknad som syftar till att öka sysselsättningen och minska utanförskapet
 arbetslivets behov av rätt kompetens ska tillgodoses

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24
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3.2 Majoritetens avsiktsförklaring

I en avsiktsförklaring för mandatperioden 2014-2018 har den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet pekat ut tre politikområden
som särskilt viktiga: hållbar utveckling, investeringar (i bland annat utbildning), tryggad
välfärd (bland annat ökade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten och öka tillgången till vuxenutbildning i olika former).

4. Bedömning av verksamhet och resurser 2017-2019
4.1 Omvärldsanalys

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

Omvärldsanalysen ger utgångspunkter för nämndens fleråriga plan. Några faktorer och
skeenden som kommer att påverka Region Gotland och nämndens verksamheter framåt:
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Stark svensk ekonomi samtidigt som Region Gotland har svag ekonomi, vilket kräver omprioriteringar i utbudet av service och tjänster



Ökad mångfald - fler med utländsk bakgrund finns på Gotland



Krig och förföljelse ökar flyktingströmmar



Oroligheter i omvärlden ger avtryck lokalt



Fler statliga jobb kommer till Gotland vilket kan bidra till nyinflyttning. Försvaret
aviserar 250 nya tjänster från och med 2018 och Polisen utökas med 100 nya tjänster när delar av Polisens telefoniverksamhet förläggs till Visby.



Det finns fler jobb samtidigt som många går arbetslösa – en matchningsproblematik



Region Gotlands ansvar för arbetsmarknadsinsatser har ökat



Svenska skolan har tappat i kunskapsresultat



Den psykiska ohälsan bland unga ökar



Osäkert politiskt läge i riksdagen med minoritetsregering



Valutgången vid valet 2018



Sveriges regionindelning från 2019



Sociala mediers betydelse och påverkan har ökat



Ökad teknifiering av samhället



Övergödd och näringsfattig Östersjö



Vattenfrågan på Gotland är i fokus – vattenbrist hotar



Fler äldre och med det ökat omsorgsbehov på Gotland



Stora pensionsavgångar väntar



Lokal bostadsbrist råder
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4.2 Bokslut 2015

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samlade driftsresultat blev ett överskott på 7,9
miljoner kronor. Detta betyder att målet om en ekonomi i balans för året uppnåddes för
nämnden. Samtidigt hade gymnasieskolan ett sammanlagt underskott på drygt 4,7 miljoner
kronor trots en rad genomförda åtgärder för att minska kostnaderna. Den enskilt största
positiva avvikelsen hade Kompetenscentrum Gotlands verksamheter med ett resultat på
4,8 miljoner kronor. Överskottet förklaras framförallt av att den upphandlade vuxenutbildningen kunnat finansieras med extra statliga medel. Gotlands folkhögskolas resultat blev
drygt en miljon kronor. Överskottet kommer sig av att folkhögskolan haft högre beläggning än beräknat på sina sommarkurser och att vakanser funnits.
4.3 Bedömning av verksamhet och ekonomi 2016

Sammanfattningsvis görs bedömningen att nämnden har möjlighet till en budget i balans
2016 och under den kommande planperioden. Trots nedskärningar i gymnasieskolans utbildningsutbud kommer kostnaden för skolformen fortfarande att ligga förhållandevis högt
över riksgenomsnittet. En nödvändighet för möjligheterna att hålla budget är att nämnden
kompenseras för de ökade hyreskostnader som gymnasieskolans nya Sävehus genererar.
Kompetenscentrum Gotland och den kommunala vuxenutbildningen har tillförts statsbidrag som möjliggör nya satsningar när det gäller gymnasiala yrkesutbildningar. En osäkerhetsfaktor när det gäller ekonomin är om medel från Migrationsverket kommer att täcka
regionens kostnader för asylsökande och nyanlända.
4.3.1 Åtgärder för en budget i balans

Nämnden beslutade i december år 2015 att avveckla ytterligare inriktningar på gymnasieskolan efter att ha tagit del av en omfattande utredning1 om den kommunala gymnasieskolans nuvarande utbildningar och kostnaderna för utbildningar jämfört med riket. Detta mot
bakgrund av att den kommunala gymnasieskolan inte haft en budget i balans de senaste
åren. Avvecklingen ger en besparing som beräknas bli 5,9 miljoner kronor fram till 2019, då
de elever som nu är under utbildning tar studenten. Utöver denna beslutade även nämnden
i februari år 2016, enligt regionfullmäktiges besparingsuppdrag till nämnderna2, en besparing för den kommunala vuxenutbildningen på 0,5 miljoner kronor, den sammanlagda besparingen är 6,4 miljoner kronor.
Kategori, tkr

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
-inriktning socialt arbete

300

-

56

206

300

4 291

-

307

1 542

4 291

Humanistiska programmet (HU)
-inriktning kultur

400

-

75

275

400

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)
-inriktning bageri-effektiviseras men erbjuds

900

169

619

900

900

5 891

169

1 057

2 923

5 891

169

888

1 867

2 968

Fordons- och transportprogrammet (FT)
-inriktning transport

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

Kostnads- Kostnads- Kostnads- Kostnads- Kostnadsminskning minskning minskning minskning minskning
totalt
2016
2017
2018
2019

Summa gymnasieutbildningar
Förändring per år

1

Tjänsteskrivelse ”Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan”, GVN 2015/68.

2
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4.3.2 Prioriterade områden under planperioden

Några områden som särskilt kommer att kommer att prägla arbetet inom GVN:s ansvarsområden under planperioden är att utveckla arbetet med styrning och ledning på alla nivåer. Några nyckelord i sammanhanget är höga förväntningar, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och ett tydliggörande av framförallt gymnasieskolans uppdrag och
ansvar i förhållande till elever och vårdnadshavare. Utgångspunkten för allt arbete ska vara
höga förväntningar utifrån att varje enskild elevs, studerandes respektive deltagares förutsättningar och behov identifieras.
4.3.2.1 Gymnasiekolans prioriteringar



Målet är att kostnaderna för gymnasieutbildningen på Gotland ska närma sig en genomsnittlig kostnad för riket. Elevernas preliminära val inför 2016 visar att gymnasieskolan, trots nedskärningar i utbudet inför 2016, fortfarande har program med få
sökande. Utöver frågan om vilket utbud Gotland ska ha bör en översyn av lokalbehov och lokalkostnader göras.



Utifrån det nationella uppdraget och nämndens beslut är åtgärder för att öka genomströmningen och andelen elever med examensbevis prioriterat.



Det påbörjade arbetet med att öka andelen elever som söker yrkesprogram ska utvecklas och fullföljas under planperioden. I detta arbete ingår också att arbeta för
förändring av könstraditionella könsmönster.



Verksamheten för den elever som inte är behöriga till nationellt program och därmed till hör något av introduktionsprogrammen (exklusive språkintroduktion) ska
ses över. Utifrån elevernas förutsättningar vara en pedagogisk verksamhet med
höga förväntningar.



Under planperioden ska språkintroduktionen, som fortfarande våren 2016 är under
uppbyggnad, stabiliseras och utvecklas. Utvecklingsarbetet ska fokuseras på anställning av lärare med adekvat behörighet och metodutveckling.

4.3.2.2 Folkhögskolans prioriteringar

Folkhögskolans målgrupp har förändrats radikalt de senaste åren. Nyanlända är en ökande
och förhållandevis ny målgrupp. Andelen elever i någon form av utanförskap och med
skolmisslyckande bakom sig har ökat och de präglar också de utvecklingsområden vi ser
under planperioden. Prioriterade områden är:
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Satsningen på studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) fortsätter i samarbete
med Arbetsförmedlingen för unga arbetslösa inom ungdomsgarantin.
Folkhögskolan har fått betygsrätt och planerar därför att under våren 2016 starta
SFI-undervisning i Hemse. Från och med hösten 2016 planeras att starta SFIutbildning även på Fårösundsenheten.
Ett samarbete kring ensamkommande nyanlända barn och ungdomar planeras i
samverkan med socialförvaltningen. Satsningen går under benämningen Folkhögskolespåret (som bedrivs i tiotalet län) och innebär ett erbjudande om både studier och
boende för ungdomar i utslussningsfasen. Syftet är att ge dessa ungdomar en
snabbare väg mot vidare studier och arbete.
Folkhögskolan planerar att starta en allmän linje i Fårösund från och med hösten
2016.
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Den socialpedagogiska utbildningen i Fårösund kommer från och med hösten 2016
att utökas med en profil mot mottagande och integration.
Folkhögskolan har fått ett nytt uppdrag av staten att satsa på yrkesutbildning mot
bristyrken. Något som planeras för är att erbjuda språkpraktik och utbildning riktat
mot ”nya” gotlänningar med utländsk bakgrund.
Projektet Filmkluster Fårösund 2014-2016 genomför sitt sista år. Projektet finansieras
genom anslag för regionala tillväxtåtgärder och ledningskontorets näringslivsanslag
(RS 2013/344). Projektet ska utvärderas och beslut om en fortsättning som permanent verksamhet fattas av regionstyrelsen. Beslutet i RS måste omfatta vilka
verksamheter som ska ingå i Gotlands filmcentrum och kulturhus samt hur verksamheten ska finansieras.

4.3.2.3 Kompetenscentrums prioriteringar

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

Ingen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har expanderat som
Kompetenscentrum Gotland som fått ett antal nya verksamheter under de två senaste åren.
En ambition under planperioden är att stabilisera dessa verksamheter. Prioriterade områden är:
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Kompetenscentrum Gotland har ett särskilt ansvar för att bidra till kompetensförsörjningen på Gotland. Under planperioden kommer följande områden att särskilt
fokuseras:

-

Undersöka förutsättningarna och erbjuda vuxenutbildning inom de områden där
ungdomsgymnasiet avvecklar utbildningar.

-

Särskilt upphandla och erbjuda upphandlingar som bidrar till landsbygdsutveckling.

-

Arbeta för att i samverkan med andra regioner eller i egen regi få fler yrkeshögskoleutbildningar till Gotland.



Kompetenscentrum Gotland har genom integrationsenheten ett särskilt ansvar för
mottagande och integration av nyanlända. Prioriterat under planperioden är att

-

Med början våren 2016 att bygga en mottagningsenhet/sluss som särskilt riktar sig
mot alla skolformer inom UAF.

-

Utveckla olika former där språkträning och praktik kombineras. Ett exempel på
detta är att GVN är projektägare för ett ESF-projekt där nyanlända får praktik och
språkträning inom omsorgen.



Inom Kompetenscentrum Gotlands ansvarsområden ligger också regionens ansvar
för arbetsmarknadsinsatser. Den största satsningen inom detta område under planperioden kommer att vara Delegation för unga i arbete (DUA) som är ett av regeringen initierat samarbete mellan regionen och arbetsförmedlingen. Målgruppen är
unga mellan 16 och 24 år och målet att minska arbetslösheten för denna grupp. Arbetsförmedlingen ingår i ett ESF-projekt som går under namnet ung komp. Projektet innebär i korthet att det i Arbetsförmedlingen regi skapas ett s.k. multikompetent team som jobbar mot målgruppen. Regionen bidrar med viss resurs i teamet.



Kompetenscentrums arbetsmarknadsenhet ansvarar också för regionens samlade
studie- och yrkesvägledning som i dagsläget har en resursbrist, vilket gör att man
inte fullt ut kan genomföra den verksamhet man planerar för. Detta beror på det
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inte gått att rekrytera. Prioriterade områden är att börja vägledningsarbetet lägre ner
i åldrarna och att få hela skolan att ta ansvar för vägledningsarbetet. En viktig satsning som börjar redan 2016 är att regionens grundskolor deltar i ett Skolverksprojekt som handlar hur man kan arbeta med arbetsmarknadskunskap i hela skolan.
Studie- och yrkesvägledargruppen har också ett särskilt ansvar för att förbättra information om de yrken som utbildning på yrkesprogrammen leder till.


Aktivitetsanasvaret som riktar sig mot ungdomar mellan 16 och 20 år utanför studier och arbete eller andra system har Kompetenscentrum Gotland ansvar för genom verksamheten i Ungdomskraft. Prioriterat område under planperioden är att
utveckla samarbetet med gymnasie- och grundskolan.

4.4 Planeringsförutsättningar 2017-2019
4.4.1 Gymnasieskolans planeringsförutsättningar

Gymnasieskolans verksamhet finansieras genom ett bidragsbelopp som är uträknat per
elev. Bidragsbeloppets storlek variera mellan de olika programmen. Principen är att varje
program ska bära sina egna kostnader. Lagen om lika villkor innebär dessutom att Region
Gotland betalar samma bidrag per elev till friskolor och kommunala gymnasieskolor i andra
kommuner som till den egna gymnasieskolan.
Planeringsförutsättningarna för både gymnasieskolan påverkas av ovissheten kring om tillströmningen av nya asylsökande. Och inte minst om de som finns placerade på Gotland
blir kvar på ön (läs mer under rubriken Nyanlända och gymnasieskolans språkintroduktion).
Resultatet av den nationella yrkesprogramsutredningen (Välja yrke - SOU 201597) och
översyn av den gymnasiereformen GY2011är andra faktorer som kommer att medföra
förändringar som påverkar gymnasieskolans organisation och utbildningsstruktur.
4.4.1.1 Elevflöden och demografi

Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas storlek.

Elevprognos 2016-2031
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Elevunderlaget3 för perioden 2016 till 2031 omfattar folkbokförda ungdomar som är inskrivna i de tidigare skolformerna. Planeringsförutsättningarna blir att elevvolymen kommer att vara oförändrad de närmaste tio åren och att det är i genomsnitt 560 elever som
årligen påbörjar sina gymnasiestudier.
4.4.1.2 Kostnadsjämförelser gymnasieskolan

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 25,8 procent högre än i riket år 2015. Den viktigaste förklaringen
är att antalet gymnasieutbildningar kopplat till elevkullarna ger många små grupper med en
förhöjd lokalkostnad och ökad lärartäthet som följd. På grund av ö-läget har Gotland svårt
att samverka med andra kommuner i gymnasieförbund kring att gemensamt erbjuda gymnasieutbildningar. Nämnden har sedan 2012 totalt avvecklat två program och sjutton inriktningar (läs mer under Åtgärder för en budget i balans.) Om ytterligare gymnasieutbildningar
ska avvecklas uppstår frågan om kravet på allsidighet i utbildningsutbudet kan uppfyllas
liksom likvärdigheten för gotländska elever.
4.4.1.3 Sökandebilden i gymnasievalet till läsåret 2016/17

Under pågående gymnasievalet till läsåret 2016/17 erbjuder Wisbygymnasiet 17 gymnasieprogram och 25 inriktningar (varav elva yrkesprogram och sex högskoleförberedande program). 486 av de sökande sökte till Wisbygymnasiet medan 57 sökte till Guteskolan. 66
gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort, medan inga elever från fastlandet sökt till den kommunala gymnasieskolan på Gotland.
Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång visar att två högskoleförberedande program är särskilt populära: samhällsvetenskapsprogrammet med 104 förstahandssökande4 och ekonomiprogrammet med 65 förstahandssökande. Naturvetenskapsprogrammet har tappat sökande mot tidigare år och hade denna gång 30 sökande, vilket kan
jämföras med 58 föregående år. Teknikprogrammet har fått betydligt fler sökande än tidigare år och hade denna gång 34 förstahandssökande. Lägst söktryck bland de högskoleförberedande hade estetiska programmets inriktning bild och formgivning med nio sökande,
estetiska programmets inriktning musik fem sökande och humanistiska programmet med
åtta sökande i första hand.
Populärast bland yrkesprogrammen var el- och energiprogrammet med 41 förstahandssökande och handels- och administrationsprogrammet med 29 förstahandssökande. Lägst
söktryck bland yrkesprogrammen hade sjöfartsutbildningen med tre sökande, VVS- och
fastighetsprogrammet med 13 sökande samt naturbruksprogrammet med 14 sökande i
första hand.

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

4.4.1.4 Naturbruksprogrammet och Gotland Grönt Centrum

Naturbruksprogrammet är en viktig del av Gotland Grönt Centrum, som ansvarar för karaktärsämneskurserna fram till juni 2017. Till läsåret 2015/16 antogs 20 elever. Vid gymnasievalet till läsåret 2016/17 hade naturbruksprogrammet 14 förstahandssökande till sina två
inriktningar, varav sex obehöriga sökande. Grundbeloppet för naturbruksprogrammet ligger i nivå med rikets. För att kunna driva naturbruksprogrammet utan förlust har GVN fått
en ramförstärkning på 1,5 miljoner kronor per år under perioden 2014-2017.
4.4.1.5 Nyanlända i gymnasieskolans språkintroduktion
3

ungdomar som är i gymnasieålder, statistik hämtad från Procapita
I antalet uppgivna förstahandsökande ingår även de så kallade s-behöriga - det vill säga sökande som saknar den behörighet som
krävs till valt program
4
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Den nuvarande organisationen för gymnasieskolans språkintroduktion är beräknad på 8,4
lärartjänster och cirka 90 elever5. Sedan dess har ytterligare elever tillkommit. Det ökade
inflödet av elever med utländsk bakgrund påverkar även tillströmningen till andra introduktionsprogram för obehöriga elever och på sikt tillströmningen till nationella program.
På gymnasiet kommer undervisningsgruppen i svenska 2 att växa och efterfrågan på modersmålsundervisning på olika språk, vilket ger behov av lärare i svenska som andraspråk.
3.4.1.6 Frivilliga verksamheter i gymnasieskolan

GVN bedriver inom gymnasieskolan några frivilliga verksamheter – det vill säga verksamheter som inte är lagstadgade. Med tanke på den höga kostnaden för gymnasieutbildningar
som regionen är skyldig att erbjuda (i egen regi eller av annan huvudman).
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
NIU ger elever möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning inom sin
idrott6. Utbildningen omfattar 400 poäng och läses inom ramen för det individuella valet
och programfördjupningen för elever på samhällsvetenskapsprogrammet eller handels- och
administrationsprogrammet. Totalt fanns inom NIU 42 elever i tre årskurser hösten 2015.
Den totala kostnaden för NIU är 1,3 miljoner kronor.
Riksrekryterande utbildning
Sjöfartsutbildningen vid Wisbygymnasiet, för närvarande med 12 platser, finansieras delvis
genom ett avtal med Rederi AB Gotland som innebär att GVN får kostnadstäckning för de
utbildningsplatser som inte blir besatta.
Särskilda varianter
Särskild variant musik har tidigare erbjudits, men erbjuds inte hösten 2016.
4.4.2 Kompetenscentrum Gotlands planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna för Kompetenscentrum Gotland påverkas av ovissheten kring
om tillströmningen av nya asylsökande kommer att öka eller avstanna. Och inte minst om
de som finns placerade på Gotland blir kvar på ön. Planeringsförutsättningarna påverkas
även av olika statliga satsningar på kunskapslyft för att ungdomar och vuxna i arbete. Under början av planperioden räknar vi med en god tilldelning av statsbidrag.
4.4.2.1 Den kommunala vuxenutbildningen

Kompetenscentrum Gotland samarbetar med andra kommuner och utbildningsaktörer för
att öka möjligheten att kunna genomföra fler yrkeshögskoleutbildningar på Gotland framöver. Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform. Idén är att snabbt kunna leverera
kompetens som efterfrågas av arbetsgivare, i rätt mängd och på rätt plats. SFI kommer
sannolikt att behöva fler lokaler och SFI-lärare i Visby, även om folkhögskolan finns med
som SFI-utbildare.

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

4.4.2.2 Kostnadsjämförelser kommunal vuxenutbildning

Kostnaderna för heltidsstuderande inom vuxenutbildningen på Gotland är lägre än i riket
och jämförbara kommuner, dock är den egna kostnaden att utbilda elever på gymnasialoch grundläggandevuxenutbildning fortfarande är hög. Den lägre kostnaden för heltidsstuderande förklaras av att en hög egen kostnad kompenseras av en effektiv och lägre upphandlad kostnad. Kostnaden för den egna verksamheten beror på för få antal studerande i
kombination med kommunens skyldighet att tillhandahålla vuxenutbildning.
5
6

Oktober 2015
Idrotter som är godkända: fotboll, fäktning, innebandy, skyttesport och tyngdlyftning.
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4.4.2.6 Mottagande och etablering av nyanlända

Integrationsenheten inom Kompetenscentrum Gotland har uppdraget att ge nyanlända
förutsättningar för etablering och integration i det gotländska samhället. Integrationsenhetens målgrupp är personer som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd och som valt
att kommunplacera sig på Gotland samt kvotflyktingar7. Avtal med länsstyrelsen omfattar
att ta emot 192 nyanlända under 2016. Siffran för ensamkommande barn är 211 för 2016.
Uppdraget omfattar bland annat att ge praktisk hjälp i samband med bosättning på Gotland, lotsning genom samverkan med Region Gotlands övriga förvaltningar, myndigheter
med flera. Mot bakgrund av bostadsbristen på ön kommer det att vara en utmaning för
integrationsenheten att leva upp till de lagkrav som ställs från och med 1 mars 2016 på att
förmedla bostäder till nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Olika
snabbspår in på arbetsmarknaden kommer att vara en viktig del i att kunna etablera nyanlända i det gotländska samhället.
4.4.3 Folkhögskolans planeringsförutsättningar

Gotlands folkhögskola finansieras genom statsbidrag, kommunala medel och egna uppdragsutbildningar. Folkhögskolan är riksrekryterande.
Planeringsförutsättningarna för folkhögskolan påverkas av olika statliga satsningar på kunskapslyft för att ungdomar och vuxna i arbete. Folkhögskolan har fått en ny målgrupp i
form av nyanlända som påverkar utbildningsutbud och inriktning (läs mer under rubriken
Folkhögskolans prioriteringar).
Utkomsten av Sveriges regionindelning kommer att spela roll för folkhögskolan. Bland
annat när det gäller huvudmannaskapet, som skulle kunna ändras från kommunal huvudman (som idag) till statlig huvudman om Region Gotland går in i en större region. Att folkhögskolan fått rätt att sätta betyg och möjlighet att anordna yrkesutbildningar inom det
som beskrivs som bristyrken kommer att påverka utbildningsutbudet framåt.
4.4.3.1 Kostnadsjämförelser

Gotlands folkhögskola har en liknande kostnad per deltagarvecka som landstingsskolorna i
riket.
4.4.4 Lokalplaneringen för nämndens verksamheter

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

I nämndens strategiska lokalförsörjningsplan för 2015-2019 redovisas det samlade behovet
av verksamhetslokaler, lokalförändringar och åtgärder som fordras för verksamheterna de
närmaste åren. Sedan planen antogs (2013-11-20) har faktorer tillkommit som påverkar
denna.
Gymnasieskolans nya Sävehus, som beräknas vara inflyttningsklar i slutet av 2016, behöver
kompletteras med inredning och AV-utrustning. Kostnaden uppskattas till cirka åtta miljoner kronor. (Fem miljoner kronor beviljades till inredning under 2016.) Det kan även tillkomma en kostnader för anpassning av trafik och yttre miljö.
Vårterminen 2017, när nya Sävehuset står klart, flyttar gymnasieskolan från evakueringslokalerna på Hackspettenområdet: Norra Hansegatan och Gesällgatan samt A7-området och
7

Asylsökande ingår inte i målgruppen.
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E-huset, paviljong 1 och 2 på Solrosenområdet. Hyran för gymnasieskolan beräknas då bli
åtta miljoner kronor högre. År 2016 är hyran: 11,1 miljoner kronor. År 2017: 19 miljoner
kronor.
De program som kommer att bli kvar i norra Visby från 2017 är bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, sjöfartsutbildningen samt VVS- och fastighetsprogrammet i fastigheten Väduren och Svetshuset på Broväg 8. Där kommer även delar av
introduktionsprogrammen att husera liksom specialpedagog, Aspergerstudio, filial till
vaktmästarorganisationen samt arbetsplatser för biträdande rektor, kurator, skolsköterska,
studie- och yrkesvägledare. En ombyggnad av lokalerna för detta har uppskattas kosta cirka
2,5 miljoner kronor - vilket även äskats för utan framgång. Lokalerna på Broväg 8 och
Herkulesväg behöver anpassas. Detta är en förutsättning för att kunna lämna Hackspettenområdet. Kostnaden för detta är beräknad till cirka 2,5 miljoner kronor. Ett äskande avslogs vid förra budgetberedningen för år 2016 och blev framskjutet enligt plan till år 2017.
På grund av detta är risken är stor att Hackspetten måste behållas för ett enda program, eloch energiprogrammet. Hyreskostnaden för Hackspetten uppgår till 3,7 miljoner kronor
per år och ytorna skulle kunna frigöras för att anpassas till grundskola F-6 och förskola. På
grund av en senareläggning av investeringar i lokaler medför detta kvarvarande lokalkostnader för år 2016 med 1,2 miljoner kronor.
Fordon- och transportprogrammet avvecklar både lokal och körgård på Lundbygatan vårterminen 2018. Bygg- och anläggningsprogrammet flyttar från Lundbygatan till Herkulesvägen, men behåller sin träningsgård för gräv- och maskinutbildning.
Ombyggnad av elevhem och kök vid Gotlands folkhögskola i Hemse är en förutsättning
för fortsatt internatverksamhet. Nämnden har äskat och beviljats 15 miljoner kronor för
detta år 2016-2017.
Kompetenscentrum Gotland verksamhet växer ytterligare och det planeras för utökad integrationsenhet, arbetsmarknadsenheten och SFI. Ett alternativ är att kunna använda Fysikinstitutionen (Pannrummet) för verksamheten.
Detaljer kring investeringsbehoven återfinns under rubriken Investeringsförslag 2017-21.
4.4.5 IT-utveckling

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån Region Gotlands IT-strategiska program och de behov som fastställts. Samtliga undervisningssalar i verksamheterna har likvärdig klassrumsstandard. Utbyggnaden av trådlösa nätverk för nämndens verksamheter är
avslutad.
Alla elever i årskurs 1 på nationellt gymnasieprogram kommer att få kvittera ut en två år
gammal MacBook som ärvts från treorna. Men nämnden behöver komplettera med ca 100
nya datorer som saknas för att alla elever ska ha varsin egen lånedator under sin studietid.
Eleverna på introduktionsprogrammen för obehöriga elever kvitterar ut en ny eller begagnad Ipad Air 32. Dessa ägs av Region Gotland varför nämnden kommer att behöva ca 100
nya varje år. Det råder osäkerhet om hur många datorer eleverna vid språkintroduktion
kommer att behöva utifrån att prognosen kring nyanlända elever är osäker. Det finns behov av IT-utrustning (kamera, scanner, skrivare, hörlurar, bildskärmar samt kompensatoriska hjälpmedel) för elever med särskilda behov. För det äskar nämnden 200 000 kronor
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per år. För att kunna återanskaffa skadade/försvunna datorer etc som hyrs av ITT äskar
nämnden 100 000 kronor. Det finns även behov av att byta ut lärardatorerna i gymnasieskolan år 2017. Dessa köptes in hösten 2013 och ägs av Region Gotland. Kostnad för detta
beräknas till cirka 2,1 miljoner kronor. Även lärardatorerna på Gotlands folkhögskola och
Kompetenscentrum Gotland behöver bytas ut för det äskar nämnden 700 000 kronor år
2017 (se rubriken Investeringsförslag 2017-21).
4.4.6 Personal

Inom Region Gotland, liksom i övriga riket, råder en brist inom ett antal kategorier av lärare/pedagoger. Det rör sig om lärare i moderna språk, lärare i svenska som andra språk
(sva), lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen och i vissa yrkesämnen, specialpedagoger, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Utifrån svårigheten att rekrytera skulle Region
Gotland kunna prova en lösning som innebär att egna lärare inom utpekade bristområden
vidareutbildas samtidigt som ersättningsrekryteringar görs för lärarkategorier som finns att
tillgå på arbetsmarknaden.
Gruppen skolledare har blivit alltmer svårrekryterad. En bidragande orsak till detta är den
förskjutning i lönebilden efter inrättandet av karriärtjänsterna för lärare. Förstelärarna har
fått 5000 kronor extra per månad för uppdragen. Lönemässigt har det inneburit att förstelärarna har närmat sig, och i vissa fall överskridit, lönenivåerna för skolledare. Det har bidragit till en minskad attraktionskraft hos tjänster rektorer och biträdande rektorer, som på
många sätt har ett krävande uppdrag. För att säkra den fortsatta kompetensförsörjningen
av skolledare är det angeläget att lönenivån för gruppen höjs i förhållande till förstelärarna.
Förvaltningen har för avsikt att söka statsbidrag för det s.k lärarlönelyftet som införs läsåret
2016/17 (en statlig satsning för särskilt yrkesskickliga lärare). Detta kommer att bidra till
ytterligare löneförskjutningar i förhållande till våra skolledare.
Tillsammans barn- och utbildningsnämnden (BUN) har GVN ansökt om statsbidrag för
förstelärare för läsåret 2016/17. Statsbidraget ska täcka de ökade lönekostnaderna för tjänsterna hos huvudmännen. Totalt handlar det om drygt 6,5 miljoner kronor. Ingen fördelning
mellan BUN och GVN är ännu gjord och sannolikt kommer hela summan inte att utnyttjas, då förstelärarsystemet inom förvaltningen ska ses över. Förstelärares uppdrag innebär
bland annat att stödja andra lärare i olika sammanhang och med ett särskilt ansvar för skolans resultat och kvalitet.
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Även det s.k lärarlönelyftet som införs fr o m läsåret 2016/17 påverkar lönebildningen.
Lärarlönelyftet förväntas bli en statlig långsiktig satsning för att öka lärarlönerna och därmed bl a skapa en drivkraft för fler att söka sig till läraryrket. Sannolikt kommer denna
satsning, som vänder sig till redan anställda lärare, att påverka lönenivåerna vid nyanställning, d v s att verka kostnadsdrivande. Satsningen kommer även att ha påverkan på skolledarlönerna enligt ovan. Arbetsgivaren Region Gotland behöver ha en långsiktig strategi för
att finansiera marknadens krav på högre löner för både lärarkollektivet och skolledarna, och
för andra svårrekryterade grupper, för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.
Det kan bli aktuellt med fler uppsägningar på grund av arbetsbrist under de kommande
åren, med anledningar av avvecklingen av vissa gymnasieutbildningar för att få en budget i
balans.
Trenden både i Region Gotland och i hela landet är att sjukfrånvaron ökar och att det är de
psykiska diagnoserna som ökar mest. Enligt Previa och Avononva/Hansahälsan, Region
Gotlands största leverantörer av företagshälsovårdstjänster, har efterfrågan av stödsamtal
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med psykolog ökat. Det behövs ett ökat budgetutrymme för köp av stödsamtal från företagshälsovården, som ersättning för det förvaltningsinterna stödet i form av en personalkonsulent vars uppdrag upphör från och med juni 2016. Detta för att ha beredskap för att
kunna möta de ökade behovet av insatser och förebyggande arbete på grund av en ökande
sjukfrånvaro.
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5. Driftbudget - behov och prioriteringar 2017-2019
Kortfattad sammanfattning av driftbudgeten och förändringar i den.
5.1 Ramförändringar i sammandrag
Jämförelse med budget år 2016
Gymnasieskola

2017
9 803

2018
8 912

2019
10 417

Kompetenscentrum Gotland

-

-

-

Folkhögskola

-

-

-

Summa

9 803

8 912

10 417

5.2 Ramförändringar per avdelning och skolform
5.2.1 Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2016, tkr

2017

2018

2019

2 833

5 767

7 035

3 600

3 244

3 481

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

586

586

586

I annan kommun, kommunal skola

-396

-396

-396

I annan kommun, fristående skola

-789

-789

-789

-5 281

-6 800

-6 800

553

1 612

3 117

2017

2018

2019

-750

-1 500

-1 500

9 200

8 000

8 000

Statliga ersättningar

Schablonersättning, återsökta ersättningar
Summa

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2016, tkr
Kommunala skolan

Naturbruksprogrammet
Ökade lokalkostnader "Sävehuset", nettoökning
Fristående skolan
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Externa avtal

800

800

800

Summa

9 250

7 300

7 300

Netto

9 803

8 912

10 417
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Elevflöden för perioden
År

2017

2018

2019

Kommunal skola, egna kommunen

1 551

1 588

1 604

Fristående skolan, egna kommunen

179

176

178

Kommunal skola, annan kommun

55

55

55

Fristående skola, annan kommun

55

55

55

1 840

1 874

1 892

Summa
Not

I den kommunala skolan är 14 elever medräknade från annan kommun.

År

2017

2018

2019

Kommunal skola, egna kommunen

44

81

97

Fristående skolan, egna kommunen

33

30

32

Kommunal skola, annan kommun

-3

-3

-3

Fristående skola, annan kommun
Summa
Not

-6

-6

-6

68

102

120

I den kommunala skolan är 14 elever medräknade från annan kommun.

5.2.2 Folkhögskolan

Inga äskanden
5.2.3 Kompetenscentrum Gotland

Inga äskanden.
5.3 Taxor och avgifter

GVN följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige.
5.4 Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2016 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2016
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

6. Investeringsförslag 2017-2021
Kategori-maskiner, inventarier, tkr

2017

2018

2019

2020

2021

Maskiner inventarier, pott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Kategori-IT-investeringar, tkr

2017

2018

2019

2020

2021

300

300

300

300

Maskiner, inventarier och läromedel avser den tilldelade potten.
IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

Lärardatorer, gymnasiet

300

2 100

2 100

Lärardatorer, vuxenutbildning

350

350

Lärardatorer, folkhögskola

350

Summa

3 100

350
300

300

300

3 100

Med IT-kringutrustning menas här att upprätthålla en likvärdighet i standard när det gäller
den tekniska utrustningen i undervisningen för elever och lärare oavsett skolform, se avsnitt et om IT-utveckling.

GVN 2016-03-23
17/76

16 (17)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2017-2019

Kategori-lokaler, tkr

2017

Wisbygymnasiet norr

2 500

Renovering folkhögskolans elevboende, kök
och matsal
Summa

2018

2019

2020

2021

7 500
10 000

Wisbygymnasiet norr avser verksamhetsanpassningar i lokaler vid Broväg för de program
som flyttar ut från kvarteret Hackspetten men inte flyttar med till det nya Sävehuset avser
el- och energiprogrammet, introduktionsprogram samt skolexpedition.

7. Uppdrag
Inga uppdrag finns.

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendenr GVN 2016/10 Datum 2016-02-24

Saga Carlgren (V)
ordförande GVN

GVN 2016-03-23
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Anders Jolby
utbildningsdirektör
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Ärendenr GVN 2015/68

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 14 mars 2016

Organisation gymnasieskolan antagningen höstterminen 2016
Förvaltningschefens förslag till beslut

Då diskussionen på au indikerade att man vill göra avsteg från tidigare fattade
beslut föreslår förvaltningschefen två alternativa beslutsformuleringar:
a) Antalet platser på naturvetenskapsprogrammet (NA) justeras från 60
till 32 och ingen antagning till det estetiska programmet (ES).
Beslutet fattas med hänvisning till tidigare beslut (GVN § 78, 2014-10-29) att
elevantalet på estetiska programmet vid prognos skall överstiga 20 för att starta
(prognos 13-14 elever) och beslutet (GVN § 101, 2015-12-02) att prognosen
ska visa att minst 10 elever antas till inriktningen bild och formgivning (prognos 7-8 elever).
b) Antalet platser på det naturvetenskapsprogrammet (NA) justeras från
60 till 32 och det estetiska programmet (ES) erbjuds med inriktningarna bild och formgivning respektive musik.
c) För övriga program fastställs programutbud och antagningsplatser enligt bilaga 1.
Sammanfattning

Antalet platser har i förslaget (bil.1) korrigerats från 498 till 481 (inkl. sökbar
IMPRO 11 stycken). 490 elever har sökt den kommunala gymnasieskolan i
första hand. Av dessa saknar i nuläget 88 behörighet till det program de sökt.
Med ett antagande att cirka hälften av dessa blir behöriga, kommer antalet behöriga sökande inför omvalsperioden att vara ca: 446. I testkörning med justerad organisation 32 elever på NA, se bilaga 2, prognostiseras att ca 437 behöriga sökande antas. I en testkörning där inga elever tas in på bild och musik
(bilaga 4) är prognosen att ca 436 behöriga elever antas.
Antalet elever som i testkörningen med NA 32 elever inte antagits till något
program är 65 och av dessa är de flesta obehöriga till den utbildning de sökt.
Några ej antagna är behöriga men med för få val i förhållande till sin betygspoäng. Det är troligt att andelen av de obehöriga som blir behöriga är låg, och det
är sannolikt att de behöriga elever som inte antas i preliminärantagningen

GVN 2016-03-23
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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

1 (14)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/68

Region Gotland

kompletterar sina val under omvalsperioden. Ingen antagning till bild och musik visar också på att 65 elever inte antas till något program.
Utifrån de beslut som GVN fattat den 2014-10-29 och 2015-12-02 pekar
gjorda prognoser på följande:
•
•

•
•
•

För bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon
med villkoret minst 8 antagna elever är prognosen 10 elever. Övriga villkor
också uppfyllda.
Tidigare beslut (GVN § 78, 2014-10-29) är att elevantalet på estetiska
programmet vid prognos skall överstiga 20 för att starta. Prognosen för
programmet är 13-14 elever. En avveckling av estetiska programmet skulle
efter en treårsperiod medföra en kostnadsminskning på ca 4 100 tkr.
Jämfört med budgeterade medel motsvarar intäktsbortfallet med en antagning av 14 elever ca 425 tkr, vilket motsvarar en lärartjänst (nästan).
För estetiska programmets inriktning bild- och formgivning är villkoret att
minst 10 elever efter prognos ska antas. Prognosen är 7-8 elever.
Humanistiska programmet erbjuds med villkoret att minst 10 elever efter
prognos ska antas. Prognosen är 9-10 elever.
Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning bageri- och konditori
er bjuds under förutsättning att utbildningens nuvarande kostnader minskar med 900 000 kronor under perioden 2016-2018. Tas enligt plan 20162018 succesivt bort från programmets bidragsbelopp.

Bakgrund

Hösten 2012 pågick en intensiv diskussion om nödvändigheten att anpassa
gymnasieskolans utbildningsutbud till ett vikande elevunderlag. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) tog fram ett omfattande beslutsunderlag
(Underlag inför beslut om långsiktigt utbildningsutbud, missiv 2012-10-12 och Utredning om gymnasieskolans utbildningsutbud, 2012-10-11).
I utbildningsutbudet 2013 (GVN § 38, 2013-04-16--17) var det ekonomiska
perspektivet prioriterat beroende på gymnasieskolornas kraftiga underskott.
Den anpassning av utbudet som då gjordes bedömdes då ha goda förutsättningar till en mer kostnadseffektiv organisation än tidigare.
Inför antagningen 2014 (GVN § 19, 2014-03-19) gjordes några korrigeringar av
organisationen, bl.a. beslutades det om antagningsstopp på estetiska programmet teaterinriktning och naturbruksprogrammets djurinriktning samt mindre
justeringar i platsantal på några övriga program.
Gymnasieskolans fortsatta underskott gav dock vid handen att de förändringar
som genomfördes 2013 och 2014 inte var tillräckliga. Med anledning av detta
genomfördes under hösten ett omfattande utredningsarbete där samtliga program genomlystes (Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud-för den kommunala gymnasieskolan på Gotland, 2015-11-11). Med utredningen som underlag fattade GVN
den 2 december 2015 beslut om följande neddragningar och villkor avseende
gymnasieskolans utbildningsutbud:
•

GVN 2016-03-23
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Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete avvecklas.
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Fordons- och transportprogrammets transportinriktning avvecklas.
Humanistiska programmets kulturinriktning avvecklas.
Antagningsstopp för den särskilda varianten inom det estetiska området,
musik.
• Estetiska programmets inriktning bild- och formgivning erbjuds med
villkoret att minst 10 elever efter prognos ska antas.
• Humanistiska programmet erbjuds med villkoret att minst 10 elever efter prognos ska antas.
• Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon erbjuds
inför det preliminära valet och kommer att starta under förutsättning att:
o Prognosen visar på att 8 elever kommer att antas.
o Utbildningen flyttar från lokalerna på Lundbygatan och att hy reskostnaderna minskar genom en ny lokalisering.
o Branschen eller Region Gotland kan tillhandahålla ett kostnads fritt
övningsfält.
o En plan för hur man tänker uppfylla de villkor som krävs ska lämnas till
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast den 10 december
2015.
• Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning bageri- och konditori er
bjuds under förutsättning att utbildningens nuvarande kostnader minskar
med 900 000 kronor under perioden 2016-2018.
•
•
•

Prognosarbetet

Den viktigaste delen i det arbete med att föreslå vilka utbildningar som skall
erbjudas är en prognos av hur många elever som söker sig till ett program eller,
i vissa fall, en programinriktning. Eftersom den preliminära antagningen görs
efter nämnden fattat beslut om vilka utbildningar som skall erbjudas, är testkörningar med olika antagningsalternativ ett nödvändigt instrument i prognosarbetet.
•
•

”Ursprunglig organisation” är det utbildningsutbud och de antagningsplatser som nämnden fastställde 2015-12-02 (GVN § 101).
”Justerad organisation” är ett alternativ där utbildningsutbud och antagningsplatser anpassats till sökandebilden.

Justerat NA 32 platser
Program

GVN 2016-03-23
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Urspr. org.

Justerad org.

Bygg- och anläggningsprogrammet

BA

25

Barn- och fritidsprogrammet

BF

24

25
24

El- och energiprogrammet

EE

30

30

Ekonomiprogrammet

EK

60

60

Estetiska programmet -bild och formgivning

ESBIL

10

10

Estetiska programmet -musik

ESMUS

15

15

Fordons- och transportprogrammet

FT

16

16

Handels och administrationsprogrammet

HA

26

26

Hotell- och turismprogrammet

HT

16

16

Humanistiska programmet

HU

15

15

Naturvetenskapsprogrammet

NA

60

32

Naturbruksprogrammet - djur

NBDJU

15

15

Naturbruksprogrammet- lantbruk

NBLAN

10

10

Ärendenr GVN 2015/68
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL

16

16

Sjöfartsutbildningen

RXS

12

12

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA

90

90

Teknikprogrammet

TE

32

32

VVS- och fastighetsprogrammet

VF

10

10

Vård- och omsorgsprogrammet

VO

16

16

498

470

Justerat NA 32 platser, ingen bild, ingen musik
Program

Urspr. org.

Justerad org.

Bygg- och anläggningsprogrammet

BA

25

25

Barn- och fritidsprogrammet

BF

24

24

El- och energiprogrammet

EE

30

30

Ekonomiprogrammet

EK

60

60

Estetiska programmet -bild och formgivning

ESBIL

10

0

Estetiska programmet -musik

ESMUS

15

0

Fordons- och transportprogrammet

FT

16

16

Handels och administrationsprogrammet

HA

26

26

Hotell- och turismprogrammet

HT

16

16

Humanistiska programmet

HU

15

15

Naturvetenskapsprogrammet

NA

60

32

Naturbruksprogrammet - djur

NBDJU

15

15

Naturbruksprogrammet- lantbruk

NBLAN

10

10

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL

16

16

Sjöfartsutbildningen

RXS

12

12

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA

90

90

Teknikprogrammet

TE

32

32

VVS- och fastighetsprogrammet

VF

10

10

Vård- och omsorgsprogrammet

VO

16

16

498

445

I prognosarbetet tas utöver sökandebilden, se bilaga 2, hänsyn till följande:
•

•

•
•
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Obehöriga elever antas vid testkörningar och preliminär antagning. I
prognosen bedöms generellt att drygt hälften får sin behörighet när
omvalet är gjort. Dock görs bedömningen med preliminära antagningslistor som utgångspunkt, varför detta kan variera per program beroende på de sökandes meritvärde.
I testkörningarna antas även de sökande som valt skolor i annan kommun i den kommunala gymnasieskolan på Gotland. I prognosen bedöms att ca: 30 procent av dessa antas på Gotland.
Andelen elever som preliminärt antagits på sitt förstahandsval.
Andelen av de elever som antagits på andra val än sitt första som
kommer att tacka ja till sin plats på programmet.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/68

Region Gotland

•
•

Meritvärdet för sist antagna elev samt medelvärdet för programmet.
Reservlistan med elever som inte antagits på sitt förstahandsval alternativt inte antagits alls.

Den största osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet är elevernas möjlighet att välja
om efter det att utbildningsutbudet korrigerats. Tidigare år har ca 100 elever
ändrat sina val. Viktigt att notera är de utbildningar som erbjuds efter nämndens beslut måste startas oavsett förändringar i elevernas val. Det enda som
kan göras efter omvalet är korrigeringar av antalet antagningsplatser.
Andra grunder för bedömningen

I de bedömningar som gjorts vägs också följande faktorer in:
•
•
•
•
•
•

Kostnaden per elev och jämförelse med riksprislistan och jämförbara
kommuner.
En uppskattning av överkostnader när antagningsplatserna minskar.
Organisatoriska brytpunkter, d.v.s. behov att öka eller minska antalet
klasser/grupper.
En bedömning av möjligheterna att anordna APL på yrkesprogrammen.
En bedömning av hur utbildningens kvalitet påverkas av minskade
elevtal och de åtgärder som måste vidtas för att minska kostnaderna.
Olika besluts betydelse i ett genusperspektiv.

Tidplan

Sista dag för preliminär ansökan
Prognos- och analysarbete (inkl. testkörningar)
Diskussion i ledningsgruppen
Ärende AU
Underlag till nämnd
Beslut GVN
Preliminär antagning klar
Omvalsperiod
Antagning klar

GVN 2016-03-23
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16 februari
17 februari – 8 mars
19 februari
8 mars
16 mars
23 mars
14 april
23 april – 11 maj
25 juni
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Prognos och bedömning

Prognoserna bygger på provantagning med ”Justerad organisation”, se bilaga 2.
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 25 platser. Erbjudna inriktningar: anläggningsfordon, husbyggnad samt plåtslageri (endast som lärlingsutbildning)
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 25 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 160
• 22 pojkar, 3 flickor
Enligt beslut i GVN 2015-12-02 erbjuds inriktning anläggningsfordon inför det preliminära
valet och kommer att starta under förutsättning att prognosen visar på att 8 elever kommer att
antas. Prognosen visar på minst 10 elever. Övriga villkor också uppfyllda.

Barn- och fritidsprogrammet, BF
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 24 platser. Erbjuden inriktning: pedagogiskt arbete.
Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 23 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 170
• 3 pojkar, 17 flickor
El- och energiprogrammet, EE
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 30 platser. Erbjudna inriktningar: dator- och kommunikationsteknik samt elteknik
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 30 antagna elever och av
dessa är ingen obehörig.
• Lägsta antagningspoäng ca: 182
• 30 pojkar
Ett ökat söktryck jämfört med föregående år. Prognosen säger at 35 elever skulle kunna
antas, men nästa brytpunkt för en utökad organisation är 60. Teskörningen visar att det
finns 14 reserver som valt utbildningen i första hand. Av dessa är i nuläget 8 obehöriga.
Ekonomiprogrammet, EK
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 60 platser. Erbjudna inriktningar: ekonomi, juridik
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 60 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 215
• 25 pojkar, 35 flickor (förra året var en majoritet sökande pojkar)
Testkörningen visar att det finns 11 reserver som sökt utbildningen i förstahand.
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Estetiska programmet, ES
Tidigare beslut (GVN § 78, 2014-10-29) är att elevantalet på estetiska programmet vid prognos skall
överstiga 20 för att starta. Prognosen för programmet är 13-14 elever.
En avveckling av estetiska programmet skulle efter en treårsperiod medföra en kostnadsminskning på uppskattningsvis 4 100 tkr. Jämfört med budget motsvarar intäktsbortfallet
med 14 elever på Estetiska programmet ca 425 tkr, vilket motsvarar en lärartjänst (nästan).

Inriktning bild- och formgivning, ESBIL

Enligt beslut i GVN 2015-12-02 erbjuds Estetiska programmets inriktning bild- och formgivning
villkoret att minst 10 elever efter prognos ska antas.

•
•
•

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 7-8 antagna elever
Lägsta antagningspoäng ca: 102 (näst lägsta antagningspoäng 110)
2 pojkar, 5 flickor (uppskattning)

Inriktning musik, ESMUS

Enligt tidigare beslut i GVN (se ovan) erbjuds inte det estetiska programmet om prognosen för de
båda inriktningarna tillsammans inte visar att minst 20 elever kommer att antas.
•
•
•

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 6 antagna elever
Lägsta antagningspoäng ca: 155
3 pojkar, 3 flickor (uppskattning)

Svårt avgöra om djupdykningen för inriktningen musik är en tillfällig dipp eller en
trend.
Fordons- och transportprogrammet, FT
Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 16 platser. Erbjuden inriktning personbil.
•
•
•
•

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 12 antagna elever
Lägsta antagningspoäng ca: 135
11 pojkar, 1 flicka
Ev. utrymme för sökbar 4 IMPRO -platser

Handels- och administrationsprogrammet, HA
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 26 platser. Erbjuden inriktning: handel och service
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 26 antagna elever (ingen
obehörig)
• Lägsta antagningspoäng ca: 192 (att jämföra med 160 föregående år)
• 5 pojkar, 21 flickor (fördelning 13 flickor 13 pojkar föregående år)
Värt att notera är att intresset för Handels- och administrationsprogrammet har ökat. Antalet reserver med förstahansval var vid teskörningen 12.
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Hotell- och turismprogrammet, HT
Förslag: programmet föreslås kvarstå 16 platser. Erbjuden inriktning: hotell och konferens
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 16 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 187
• 2 pojkar, 14 flickor
Humanistiska programmet, HU
Beslut i GVN 2015-12-02: Humanistiska programmet erbjuds med villkoret att minst 10 elever efter
prognos ska antas. Förslag: programmet föreslås kvarstå med 10 platser. Erbjuden inriktning språk.
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 0 Två elever har 0 poäng och går på preparandutbildningen. Nästa betygsnivå är
• 5 pojkar, 5 flickor
Tidigare erfarenheter visar att det humanistiska programmet får fler sökande under omvalsperioden. Vetskapen om att det på språkintroduktionen/preparandutbildningen finns elever
med intresse för det Humanistiska programmet bidrar till att prognosen är 10 elever. Dessutom visar statistik från övriga Sverige att andelen elever som söker sig till det Humanistiska
programmet ökar.
Naturvetenskapsprogrammet, NA
Förslag: programmet föreslås minska från60 till 32 platser. Erbjuden inriktning: naturvetenskap.
• Testkörning justerad organisation ger en prognos på 32 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 227
• 8 pojkar, 24 flickor(Föregående är 28 pojkar, 31 flickor).
Om 60 platser erbjuds antas vid en teskörning 40 elever varav 30 i första hand och den
lägsta antagningspoängen är då 155.
Naturbruksprogrammet, NB
Förslag: programmet föreslås starta med 25 platser enl. nedan. Erbjudna inriktningar: djur och lantbruk

Inriktning djur, NBDJU

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 15 platser varav 5 sökbara IMPRO-platser.
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 22 (Ingen av de två obehöriga förstahandssökande
bedöms bli behöriga)
• 7 flickor, 1 pojke (Uppskattat)
• Utrymme för fem sökbara IMPRO-platser
• Inriktning lantbruk, NBLAN
Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 10 platser varav 2 sökbara IMPRO-platser.
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 6-7 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 82
• 7 pojkar
• Utrymme för tre sökbara IMPRO-platser
För att Wisbygymnasiet norr inte ska gå med underskott krävs totalt minst 14 elever.
GVN 2016-03-23
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 16 platser. Erbjudna inriktningar: bageri- och konditori samt
kök och servering
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 16 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 197
• 9 pojkar, 7 flickor
En prognos visar att 21-22 elever skulle kunna antas, men nästa organisatoriska brytpunkt
är 30 platser. 10 förstahandssökande finns vid testkörningen på reservlistan och av dessa är
fem obehöriga.
Sjöfartsutbildningen, RXS
Förslag: utbildningen föreslås kvarstå med 12 platser. Erbjudna inriktningar: däck samt maskin
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 6 (i överkant?) antagna
elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 140
• 5 pojkar, 1 flicka
Av de prognostiserade antagna är ingen elev hemmahörande i annan kommun. Det finns 3
sökande från annan kommun och alla tre har sökt Gotland i tredje hand. Det är förvaltningens bedömning att ingen av dessa kommer till Gotland. Därmed kan knappast kriterierna för riksantagning vara uppfyllda. 3 av de gotländska eleverna har sökt utbildningen i
andra hand. Av de tre förstahandssökande eleverna är samtliga från Gotland.
Utbildningen behöver 12 elever för att ekonomiskt gå ihop. Trots ett lägre antal prognostiserade elever åstadkoms ekonomisk balans via det avtal GVF tecknat med Rederi AB Gotland.
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 90 platser. Erbjudna inriktningar: beteendevetenskap, medier,
information och kommunikation samt samhällsvetenskap
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 90 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 225
• 32 pojkar, 58 flickor
En prognos ger vid handen att 103 elever skulle kunna antas, men nästa organisatoriska
brytpunkt är 120 elever. Det finns på reservlistan 22 behöriga sökande.
Inriktningen medier, information och kommunikation har 30 platser och urval sker inför
årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
Teknikprogrammet, TE
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 32 platser. Erbjudna inriktningar: informations- och medieteknik samt design och produktutveckling.
• Testkörning med justerad organisation (32 platser) ger en prognos på 32 antagna
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Region Gotland

•
•

elever.
Lägsta antagningspoäng ca: 207
30 pojkar, 2 flickor

Preliminära inriktningsval är 11 till design och produktutveckling samt 22 till informationsoch medieteknik. Inriktningarna startar i årskurs 2 och kommer att ha 16 platser var. Urval
till inriktningar i årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
VVS- och fastighetsprogrammet, VF
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 10 platser. Erbjuden inriktning: VVS.
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 180 (90 föregående år)
• 10 pojkar
Vård- och omsorgsprogrammet, VO
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 16 platser.
• Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 16 antagna elever
• Lägsta antagningspoäng ca: 155
• 16 flickor
Frivilliga verksamheter

Särskild variant inom det estetiska området, musik, NA och SA
Förslag: de särskilda varianterna på NA och SA erbjuds inte.
Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU
Förslag: antagning till NIU på SA och HA genomförs.
Hittills har 15 sökande tackat ja till erbjuden NIU-plats. Fördelningen bland dessa är 10
fotboll och 5 innebandy. Könsfördelningen är 8 pojkar och 7 flickor. Då några står som
reserver kan det bli något färre.
Lokal idrottsutbildning, LIU
Förslag: antagning till LIU genomförs
12 stycken har antagits till LIU. 1 handboll, 7 ishockey, 2 basket och 2 orientering). Dessa
skall bekräfta sin plats v17.
Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Alf Nilsson
Handläggare

--
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Bilaga 1
Bilaga 2

Utbud kommunala gymnasieskolan läsåret 2016-2017
Sökande statistik, justerad organisation och prognos

Bilaga 3

Fullständig testkörning “Justerad organisation” (32 NA)

Ärendenr GVN 2015/68

Utbildnings- och
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Bilaga 1

Region Gotland

Utbud kommunala gymnasieskolan läsåret 2016/2017
Yrkesprogram
Program

Erbjudna
inriktningar

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

-

Anläggningsfordon
Husbyggnad
Plåtslageri (lärling)

25

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

-

Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

24

El- och energiprogrammet (EE)

-

Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

Fordons- och transportprogrammet (FT)

-

Handels- och administrationsprogrammet
(HA)

IMPRO 1

Summa

Kommentar

25

-

-

24

-

30

x

30

-

Personbil

16

3

16

-

Handel och service

26

-

26

-

Hotell- och turismprogrammet (HT)

-

Hotell och konferens

16

-

16

-

Naturbruksprogrammet (NB)
(Inriktningar från åk 1)

-

Djur
Lantbruk

15
10

5
3

25

-

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
(RL)

-

Bageri och konditori
Kök och servering

16

-

16

-

Sjöfartsutbildningen (RXS)

-

Däck
Maskin

12

x

12

-

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

-

VVS

10

-

10

-

16

-

16

-

216

11

227

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Summa

1

Platser

För samtliga yrkesprogram utom el- och energiprogrammet och sjöfartsutbildningen erbjuds IMPRO i mån av plats.
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Erbjuder också NIU
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Högskoleförberedande program
Program

Erbjudna
inriktningar

Ekonomiprogrammet (EK)

-

Ekonomi
Juridik

60

-

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

-

Bild och formgivning
Musik

10
15

-

Tidigare beslut GVN minst 10 på inriktningen bild. Prognos 7-8
Tidigare beslut GVN prognos minst 20 på Estetiska programmet. Prognos
14

Humanistiska programmet (HU)

-

Språk

15

-

Prognos 9-10

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

-

Naturvetenskap

32

-

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

-

Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

90

-

Erbjuder också NIU
30 platser på inriktningen medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet (TE)

-

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

32

-

16 platser på resp. inriktning

Summa

254

Platser totalt
Nationellt
program
Summa
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Platser

470

IMPRO
11

Summa
489

Kommentar

Ärendenr GVN 2015/68

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Bilaga 1

Region Gotland

Introduktionsprogram
Program

Kommentar

Preparandutbildning (IMPREP)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Inriktade mot yrkesprogram enl. ovan

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPR)

Nationellt godkänd idrottsutbildning
Antagning till samhällsvetenskapsprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet

Lokal idrottsutbildning
Antagning till lokal idrottsutbildning (ind. val), programoberoende.
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Region Gotland

Sökande statistik, justerad organisation och prognos
Behöriga sökande
Program

Platser

1:a-hand

Bygg- och anläggningsprogrammet

25

20

69

12

25

Barn- och fritidsprogrammet

24

12

64

8

23

El- och energiprogrammet

30

33

62

8

30

Ekonomiprogrammet

60

59

133

6

60

Estetiska programmet -bild och formgivning

10

7

15

2

7-8

Estetiska programmet -musik

15

5

9

0

6

Fordons- och transportprogrammet

16

7

43

12

12

Handels och administrationsprogrammet

26

26

82

4

26

Hotell- och turismprogrammet

16

11

69

5

16

Humanistiska programmet

10

8

26

0

9-10

Naturvetenskapsprogrammet

32

30

83

o

32

Naturbruksprogrammet - djur

15

4

17

2

8

Naturbruksprogrammet - lantbruk

10

4

11

4

6-7

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

16

18

80

5

16

Sjöfartsutbildningen

12

1

26

2

4-6

Samhällsvetenskapsprogrammet

90

101

149

5

90

Teknikprogrammet

32

33

50

1

32

VVS- och fastighetsprogrammet

10

9

44

4

10

16

14

36

8

16

470

402

Vård- och omsorgsprogrammet

Övriga

Obehöriga sökande
1:a-hand

88

Behöriga sökande: sökande som i nuläget har behörighet till valt program
S-behöriga sökande: sökande som i nuläget saknar behörighet till valt program
Övriga: antal val av annan rang än 1:a hand
Prognosen är anpassad till antalet platser som erbjuds. I vissa fall är egentligen prognosen att fler elever än antalet platser medger skulle kunna antas. På t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet är prognosen egentligen att 101 elever skulle kunna antas, men
nästa organisatoriska brytpunkt är 120.
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Fullständig testkörning “Justerad organisation” (32 NA) (Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Gotland (0980) period 20161)
Förstahandssökande

Platser

Varav:
Anskod

Org

Jämförelsetal Reserver

Antagna
Varav:

Ant

Tot

S

Gr0 Gr3

Gr5 Åk9

Kv Män Hemk Tot

Ej antagna

grupp 0

1:a h S

Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot

1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

BA

25

25

32

12

31

1

0

26

2

30

31

25

20

4

24

3

22

25

0 160.0 209.0 210.0

21

11

12

8

7

0

BF

24

24

20

8

20

0

0

18

15

5

20

24

16

5

21

17

7

24

0 170.0 196.0 187.5

12

4

4

3

3

0

EE

30

30

41

8

41

0

0

34

0

41

41

30

27

0

26

0

30

30

0 182.5 211.0 205.0

24

14

14

7

7

0

EK

60

60

65

6

65

0

0

63

37

28

64

60

54

0

60

35

25

60

0 215.0 261.0 258.8

22

11

11

5

5

0

ESBIL

10

10

9

2

9

0

0

8

6

3

9

9

9

2

8

6

3

9

0 102.5 211.0 212.5

0

0

0

0

0

1

ESMUS

15

15

5

0

5

0

0

5

2

3

5

7

5

1

7

3

4

7

0 155.0 246.0 255.0

0

0

0

0

0

8

FT

16

16

19

12

19

0

0

10

5

14

19

16

11

8

10

1

15

16

0 135.0 176.0 173.8

16

8

8

7

7

0

HA

26

26

30

4

29

1

0

24

19

11

29

26

17

0

25

21

5

26

0 192.5 221.0 215.0

26

12

13

6

5

0

HT

16

16

16

5

16

0

0

13

15

1

16

16

10

1

16

14

2

16

0 187.5 212.0 208.8

13

6

6

3

3

0

HU

15

15

8

0

8

0

0

8

4

4

8

10

8

2

9

5

5

10

0 0.000 203.0 220.0

0

0

0

0

0

5

NA

60

32

30

0

30

0

0

29

21

9

30

32

28

0

31

24

8

32

0 227.5 289.0 296.3

8

2

2

0

0

0

NBDJU

15

15

6

2

6

0

0

5

6

0

6

13

6

5

10

12

1

13

0 22.50 165.0 192.5

0

0

0

0

0

2

NBLAN

10

10

8

4

8

0

0

5

0

8

8

10

7

6

6

1

9

10

0 82.50 156.0 161.3

1

1

1

0

0

0

RL

16

16

23

5

23

0

0

20

12

11

23

16

13

1

15

7

9

16

0 197.5 229.0 223.8

22

10

10

2

2

0

RXS

12

12

3

2

3

0

0

2

1

2

3

9

3

5

7

1

8

6

0 140.0 192.0 175.0

0

0

0

0

0

3

SA

90

90

106

5 103

2

1 101

65

41 104

90

81

0

88

58

32

90

0 225.0 260.0 253.8

37

22

25

5

3

0

TE

32

32

34

1

34

0

0

34

2

32

34

32

29

0

32

2

30

32

0 207.5 250.0 247.5

7

5

5

4

4

0

VF

10

10

13

4

13

0

0

11

0

13

13

10

9

0

10

0

10

10

0 180.0 208.0 203.8

8

4

4

2

2

0

VO

16

16

22

8

22

0

0

16

20

2

22

16

14

1

16

16

0

16

0 155.0 216.0 218.8

17

8

8

6

6

0

498

470

490

88 485

118

123

58

54

19

19 stv.

S:
Gr0:
Gr3:
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4

1 432 232

258 485

saknar behörighet
normal sökandegrupp
sökandegrupp för andrahandsmottagning

451 367

41 421 226 225 448

Åk9:
Kv:
Hemk:

0

från årskurs 9
kvinnor
från hemkommunen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström

Ärendenr GVN 2016/57
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 februari 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Begäran om tilläggsanslag – investering i lärplattor
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att hos regionstyrelsen
begära ett tilläggsanslag på investeringar för inköp av lärplattor med 600 000
kronor på grund av ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande.
Kapitalkostnaden som uppstår finansierar nämnden själv genom återsökta
statsbidrag för år 2016.
Bakgrund

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande har medfört ytterligare
behov av lärverktyg. För att möta de ökade behoven av lärverktyg beräknas
200 lärplattor att köpas in till ett sammanlagt värde på 600 000 kronor inköpet
bokförs som en investering för år 2016. Investeringen i lärplattor för år 2016
renderar kapitaltjänstkostnader för de kommande tre åren.
Kapitalkostnaderna som uppstår åren framöver täcks utav återsökta statsbidrag
för år 2016.

Utbildnings- arbetslivsförvaltningen

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Besöksadress Visborgsallén 19

GVN 2016-03-23
34/76
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Utbildningsdirektör
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Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Handlingstyp Månadsrapport
Datum 10 mars 2016

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-februari
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2016 redovisar ett positivt
resultat på 600 tkr. Gymnasieskolorna redovisar ett negativt resultat på 350 tkr, beroende på
en prognos om något färre antal elever till höstens åk 1 på naturbruksprogrammet.
Kostnaderna för utrymning av skollokaler på norr och inflyttning i det nya sävehuset är inte
budgeterade för året, här räknar nämnden med en kostnad på1 000 tkr. Att resultatet ändå
blir positivt beror på nämndens buffert samt ett visst överskott i resursfördelningen
(elevvolymer).
Resultatrapport per den 29 februari 2016
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

-32 472

-32 198

-274

1 500

28 890

28 407

483

-1 500

9 988

10 590

-602

0

40 329

35 828

4 500

600

46 735

42 628

4 107

600

Exklusive kommunbidrag
Resultatrapport per den 29 februari 2015
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut*

-32 938

-30 934

-2 004

-91

Personalkostnader

28 449

28 954

-505

-2 663

Lokalkostnader

10 153

10 553

-400

-141

Övriga kostnader

42 099

35 100

6 999

10 036

47 763

43 673

4 090

7 141

Summa
*

Bokslut exklusive semesterlöneskuld -775 tkr samt kommunbidrag

Nettokostnaden för perioden är lägre i jämförelse med föregående år. Att intäkterna är
högre för perioden beror bland annat på periodiseringar från år 2015 och inkomna
schablonersättningar samt delar av statsbidrag för första kvartalet i år, vid
Kompetenscentrum Gotland. Personalkostnaden är lägre för perioden, detta beror bland
annat på överflyttning av stabspersonal från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden. Att övriga kostnader har ett högre utfall för perioden i år,
beror bland annat på en extra utbetalning till Donnergymnasiet AB på 1 332 tkr, avseende
kompensation för de underskott den kommunala gymnasieskolan har gjort under åren 20102011 (lika villkor).
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Region Gotland

Ekonomiskt läge, avser perioden januari
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2016 redovisar ett positivt
resultat på 350 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är en prognos om en bibehållen
buffert för den egna nämnden. När budget var lagd för de olika enheterna med dess
verksamheter redovisades en budget i balans på samtliga enheter. En viss oro finns om
kostnadstäckning för mottagandet av asylsökande och då företrädesvis vid
introduktionsprogrammet (gymnasiet) samt vid integrationsenheten, Kompetenscentrum
Gotland.
Resultatrapport per den 31 januari 2016
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

-16 246

-18 070

1 824

1 500

14 449

14 234

215

-1 500

4 995

5 007

-13

0

20 186

15 099

5 086

350

23 383

16 271

7 113

350

Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 januari 2015
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut*

-16 480

-16 294

-186

-91

14 228

14 670

-442

-2 663

5 078

4 813

265

-141

21 074

17 335

3 739

10 036

23 900

20 524

3 376

7 141

*

Bokslut exklusive semesterlöneskuld -775 tkr samt kommunbidrag

Nettokostnaden är lägre för januari månad år 2016 i jämförelse med år 2015. Intäkterna är
högre för januari månad år 2016, detta beror på ofördelade schablonersättningar avseende
statsbidrag inkomna till integrationsenheten vid Kompetenscentrum Gotland. Att övriga
kostnader har ett lägre utfall för månaden är bland annat att vissa kostnader som tillhör
månaden inte inkommit som exempelvis en utbetalning till Donnergymnasiet AB på 1 332
tkr.

Jimmy Söderström
Ekonomichef
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REDOVI SAD EK ONOM I UP P FÖLJNI NG
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2016
TOTALT

FEBR DELÅR 1 APRIL MAJ DELÅR 2 SEPT OKT
600
0
0
0
0
0
0

AVD OCH SKOLFORMER

-750

Ordförande

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-750

-

-

-

-

-

-

Kompetenscentrum Gotland

0

-

-

-

-

-

-

Folkhögskolan

0

-

-

-

-

-

-

Gymnasiechef/vuxchef

GYMNASIESKOLOR

1 350

0

0

0

0

0

0

Antagning, interkom. ers.

400

-

-

-

-

-

-

Inack- och reseersättning

0

-

-

-

-

-

-

-300

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

1 250

-

-

-

-

-

-

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder
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1. Inledning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig
och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande - kort sagt: vi skapar förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas.
2016 är ett år då vi bygger upp samarbeten och strukturer som stödjer och underlättar
uppdraget. I väntan på det nya koncernstyrkortet ska denna verksamhetsplan peka ut riktningen för arbetet och utgöra underlag för planeringen och uppföljning av förvaltningens
verksamhet. Verksamhetsplanen riktar sig till chefer och medarbetare i första hand och
syftet är att tydliggöra vad huvudmannen vill uppnå under året. Verksamhetsplanen utgör
tillsammans med budgeten ramarna för verksamhetsåret 2016.
Verksamhetsplanen beslutas av de båda nämnderna och ersätter deras tidigare styrkort.
Utvecklingsområdena för året är framtagna i en gemensam analys av politiker, förvaltningsledningen och de olika avdelningarna utifrån underlag som:
• Slutsatser av analyser av resultat i måttband, kvalitetsrapporter samt månads- och
delårsrapportering
• Lagstiftning, t ex skollag och nationella styrdokument
• KKIK – SKL:s redovisning av kommunernas kvalitet i korthet
• Region Gotlands styrdokument (länk)
• Majoritetens avsiktsförklaring (länk)
• Av nämnderna givna politiska uppdrag
2016 är det första året med den nya förvaltningen och med en förvaltningsövergripande
verksamhetsplan, varför det är angeläget att dra lärdomar av processen inför det fortsatta
arbetet.

2. Detta vill vi uppnå – våra övergripande mål
Kunskapslyft för barn, unga, vuxna

En god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande fullföljer sina
studier med goda resultat och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid,
arbete och delaktighet i samhällslivet.

Kunskapslyft i arbetslivet

Att gotländsk arbetsmarknad har tillgång till kompetent arbetskraft. Utbildning, lärande och
arbetsmarknadsinsatser leder till att människor utvecklas, växer och känner sig rustade för
arbetslivet.

Lyckad integration

Utbildning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser ska leda till att nyanlända kommer in i
gotländskt samhälls- och arbetslivet, där mångfald ses som en tillgång.
Detta ska ske i balans med perspektiven:
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Medarbetare och ledare

Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar

Processer

Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och
landsting

Ekonomi

Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

2.1 Uppföljning

Dessa målområden kommer förvaltningen att följa upp och rapportera om till respektive
nämnd. Hur uppföljning kommer att genomföras finns att läsa under rubriken Hur vet vi att
vi är på rätt väg.

3. Organisation

UAF bildades den 1 januari 2016. Bilden nedan beskriver förvaltningen och proportionerna
mellan verksamheterna.
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4. Styrmodell
Den nya organisationen består av nio avdelningar:

Förvaltningen har tre chefsnivåer: förvaltningschef, avdelningschefer och enhetschefer/rektorer/förskolechefer. Tre viktiga styrprinciper 1 har lyfts fram i samband med
bildandet av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen:
-

Den nya organisationen ska präglas av tydlighet i ansvar och roller, mandat och
verksamhetsområden
Den nya organisationen ska präglas av ett strategiskt tanke- och arbetssätt för att
främja barn, elevers, deltagares och brukares utveckling
Den nya organisationen ska utgå från verksamheternas uppdrag

För att styrkedjan ska kunna hänga ihop, från huvudman till förskolechef/rektor/enhetschef och vidare till medarbetare och undervisningssituationen finns
olika forum för dialog och beslut: nämnder, förvaltningsledningsgrupp, ledningsgrupper på
avdelnings- och enhetsnivå samt möten mellan chef och medarbetare som exempelvis
medarbetarsamtal. För varje nivå i styrkedjan ska arbetsplatsträffar och samverkansgrupper
utgöra forum för dialog, delaktighet och lärande.

4.1 Statlig styrning

Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska:
•

främja alla barns och elevers personliga utveckling och lärande samt främja en
livslång lust att lära

•

förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar

•

arbeta för att fler studerande når de nationella målen

•

ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt ett aktivt deltagande i samhällslivet

•

utbildningen ska vara likvärdig - oavsett var i landet den bedrivs

Läroplanerna för respektive skolform utgör grunden för all pedagogisk planering.
För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller motsvarande uppdrag i
tillämpliga delar.
1

nulägesanalys och rådgivningsrapport från PwC år 2015.

GVN 2016-03-23
43/76

Sida 6 av 12

Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977)
och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska:
•

bidra till att stärka och utveckla demokratin,

•

bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,

•

bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället samt

•

bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

4.2 Politisk styrning på regionnivå

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar under regionfullmäktige för den politiska styrningen av UAF.
BUN ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna.
Utöver detta ansvarar nämnden för pedagogisk omsorg, barn- och elevhälsa för samtliga
skolformer, kulturskola och Fenomenalen Science Center. Därtill ansvarar nämnden för
kvalitet- och utvecklingsavdelningen samt avdelningen för strategiskt stöd. Dessutom ansvarar nämnden för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, folkhögskola, lärcentra, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. Utöver detta ansvarar nämnden för det kommunala
aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år som varken studerar eller arbetar, regionens arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten där också samtliga skolformers studie- och yrkesvägledning har sin hemvist. Nämnden ansvarar även för integrationsenheten
som har uppdraget att ge nyanlända förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.
4.2.1 Koncernstyrkort, verksamhetsplan samt strategisk plan och budget
För varje mandatperiod på fyra år fastställs ett koncernstyrkort med mål och prioriteringar
som ska styra Region Gotlands verksamhet mot den vision regionfullmäktige antagit: Vision Gotland 2025 2. Från 2016 ersätts nämndernas styrkort med en gemensam verksamhetsplan som gäller för året och pekar ut prioriterade utvecklingsområden för att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska kunna nå önskat resultat. Därtill finns strategisk
plan och budget för respektive nämnd som ger besked om prioriteringar under en treårsperiod och hur de ska finansieras. Vid sidan av dessa finns ett antal koncerngemensamma och
vägledande dokument samt nämndspecifika dokument som t.ex. serviceriktlinjerna.

5. Prioriterade utvecklingsområden 2016

För att vi ska lyckas med våra övergripande målområden så har vi valt fyra utvecklingsområden att fokusera på 2016.
Varje avdelning upprättar utifrån denna verksamhetsplan egna arbetsplaner med aktiviteter
utifrån utvecklingsområdena.

5.1 Styrning och ledning

Styrning och ledning ska utvecklas på alla nivåer med fokus på måluppfyllelsen för de vi är
till för genom
2

Tillika regional utvecklingsplan
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•

ett systematiskt kvalitetsarbete i hela förvaltningen

•

ökad kostnadseffektivitet i processer och strukturer

•

att skapa arenor för samt en kultur som bidrar till kollegialt lärande

•

att fokusera på tidiga och förebyggande insatser

5.2 Ledarskap

Ledarskapet ska stärkas genom att
•

förbättra ledarnas förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag bland annat genom att få
relevant stöd t ex i kompetensförsörjningsprocessen, arbetsmiljöfrågor och i ekonomisk uppföljning.

•

stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet på alla nivåer - i förvaltningsledningen, hos rektorer och förskolechefer samt hos pedagogen i mötet med barnet, eleven
eller den studerande.

5.3 Medarbetarskap

Medarbetarskapet ska stärkas genom
•

att medarbetare ges tydliga uppdrag, roller och ansvar utifrån de vi är till för, för att
kunna klara sina uppdrag mot fastställda mål

•

att arenor för dialog och samverkan skapas och utvecklas på alla nivåer

•

att chefer och ledare ges förutsättningar att utveckla sitt ledarskap

•

kompetensutvecklingsinsatser med fokus på det som ger måluppfyllelse för verksamheten.

5.4 Samla utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

En förutsättning för att vi ska få effekt av den samlade förvaltningen är att helheten överordnas delarna och att vi skapar möjligheter för lärande och samverkan. Detta ska vi göra
genom att
• skapa arenor för dialog, lärande och informationsöverföring mellan avdelningar, enheter/skolor/förskolor samt medarbetare som bygger en trygg kultur
• utveckla och kommunicera våra interna rutiner som ska underlätta vårt arbete
• planera för en långsiktigt hållbar utbildningsorganisation med beredskap för förändringar
• samverka för ökad inkludering och psykisk hälsa både internt och externt
• utveckla samverkan med andra förvaltningar
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6. Hur vet vi att vi är på rätt väg?
6.1 Uppföljningar av resultat för att se om vi når målen
Uppföljningar som redovisas för barn- och utbildningsnämnden utifrån målbilden
om kunskapslyft för barn, unga, vuxna:
Förskola:
• Föräldrars nöjdhet med förskola – enkät. Målindikator: jämför över tid, ständig
förbättring
•

Verksamhetsuppföljning – enkät. Målindikator: jämför riket samt jämförbara kommuner 3.

•

Språkutveckling, språklig medvetenhet – screening i förskoleklass. Målindikator,
jämför över tid.

Fritidshem:
• Föräldrars nöjdhet med fritidshem – enkät. Målindikator: jämför över tid, ständiga
förbättringar.
•

Elevers utveckling enligt läroplanen – enkät. Målindikator: jämför över tid, ständiga
förbättringar.

Grundskola:
• Elevers syn på skola och undervisning, enkäter år 3, 5 och 8. Målindikator: jämför
över tid, ständiga förbättringar.
•

3

Andel elever i åk 3 som nått godkänt på nationella prov i svenska och matematik.
Målindikator: jämför riket och jämförbara kommuner, högre än, samt ständiga förbättringar.

Jämförbara kommuner är kommungruppen turism- och besöksnäring, där Gotland ingår tillsammans med t ex Norrtälje kommun
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•

Andel elever i åk 6 som når godkänt på nationella prov i svenska, engelska och matematik: Målindikator: jämför riket samt jämförbara kommuner, högre än samt
ständiga förbättringar.

•

Andel elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram – betygsresultat. Målindikator: jämför
riket, jämförbara kommuner, högre än samt ständiga förbättringar.

Grund- och gymnasiesärskola:
• Elevers syn på skolan och undervisning – enkät. Målindikator: jämför över tid,
ständiga förbättringar.
•

Föräldrars nöjdhet med skolan – enkät Målindikator: jämför över tid, ständiga
förbättringar.

Uppföljningar som redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utifrån
målbilden om kunskapslyft för barn, unga, vuxna:
Gymnasiet:
• Elevers syn på skola och undervisning – enkät år 2. Målindikator: jämför över tid,
ständiga förbättringar.
•

Andel elever med examensbevis från gymnasieskolan inom fyra år – betygsresultat
Målindikator: jämför riket andra kommuner, högre än samt ständiga förbättringar.

•

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år – elevstatistik

•

Programval till år 1 – elevstatistik. Målindikator: andel elever som får sitt förstahandsval, ständiga förbättringar

•

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium – jämförelsetal med elever med examensbevis – elevstatistik

•

Uppföljning av introduktionsprogrammen – elevstatistik. Andel elever som går vidare till arbete eller studier

Kompetenscentrum - vuxenutbildning:
• Studerandes syn på skola och undervisning – enkät, NEI (nöjd elevindex)
•

Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyg godkänd eller högre i
Ma1, Eng 5, Sv 1 - elevstatistik

•

Andel studerande som uppnår målen för svenska för invandrare (Sfi) – resultat nationella slutprov. Målindikator: jämför riket, högre än och ständiga förbättringar.

Gotlands folkhögskola
• Deltagares upplevelse av Folkhögskolan utifrån statens syften – enkät. NEI
Uppföljningar som redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utifrån
målbilden om kunskapslyft i arbetslivet:
Kompetenscentrum Gotland – arbetsmarknadsenheten:
• Andel studerande som påbörjat högskolestudier inom tre år – statistik ledningskontoret
•
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•

Antal ungdomar 16-20 år inom aktivitetsansvar (utanför arbete och studier) Målindikator: jämför över tid (riket andra kommuner?) Statistik från SCB

•

Studie- och yrkesvägledning: Andel programbyten (omval) i år 1 – elevstatistik

•

Genomströmningssiffror –räknat från grundläggande nivå till gymnasial nivå- elevstatistik.

Gotlands folkhögskola
• Antal deltagare i SMF-kurser (studiemotiverande folkhögskolekurs) – minst en kurs
startar per år.
•

Nationella uppföljningar av folkhögskolestuderandes fortsatta studie- eller yrkesväg

Uppföljningar som redovisas för barn- och utbildningsnämnden utifrån målbilden
om lyckad integration
•

Andel elever födda utomlands som går på språkintroduktionsprogrammet som når
gymnasiebehörighet – betygsstatistik.

•

Andel elever födda utomlands som uppnår gymnasieexamen - betygsstatistik

Uppföljningar som redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utifrån
målbilden om lyckad integration
Gymnasiet
• Andel elever födda utomlands med gymnasieexamen – betygsstatistik. Målindikator
jämför tid och ständiga förbättringar
Kompetenscentrum – integrationsenheten
• Vad ska följas upp?
Gotlands folkhögskola
• Andelen deltagare födda utomlands. Målindikator: jämför över tid, ökande andel.
•

Andel studeranden i SF som når målen för svenska för invandrare (Sfi) i respektive
nivå.

•

Antalet deltagare i Etableringsutbildning – målet minst en kurs startar årligen.

6.2 Medarbetare och ledare
•

I medarbetarundersökning ska ett resultat på minst 3,9 uppnås på en 5-gradig skala
på frågor inom frågeområdet ”medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas”

•

Frågeområdet ”ledarskap” samt MI ska vara minst i nivå med Region Gotland samt
ha högre värde än året innan

•

Sjuktalen ska minska – jämför över tid.

6.3 Processer
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Våra resultat ska vara i nivå med eller bättre än rikets

•

Våra kostnader ska vara i nivå med jämförbara kommuner och landsting

•

Vi ska tillhöra de 100 bästa skolkommunerna i SKL:s ranking och förbättra vårt resultat varje år
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6.4 Ekonomi
•

Nettokostnaden i nivå med jämförbara kommuner och landsting

•

Respektive nämnd har en buffert vid årets början

•

Ett positivt resultat vid alla enheter, avdelningar och förvaltningen som helhet

7. Pågående prioriterade satsningar
•

Satsningen på digitalt lärande.

•

Satsningen på kollegialt lärande.

•

Satsningen på matematikämnet.

•

Satsning på integrationsskapande aktiviteter.

•

Genus - Jämställd skola

•

SKLs PRIO (Planering Resultat Initiativ Organisation)

•

Samverkan med näringslivet

•

Utvecklingen av inkluderande lärmiljöer utifrån barns och elevers olikheter

8. Ekonomiska förutsättningar

Region Gotlands ekonomi skall vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv och
präglas av god hushållning.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens budget baseras på anslag till två nämnder; Barnoch utbildningsnämnden, 1 129 651 tkr, och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
280 376 tkr. Båda nämnderna fördelar budgeten till kommunal och enskild verksamhet
enligt lagen om lika villkor vilket betyder att budgeten skall vara transparent och det skall
finnas ett fastslaget grundbelopp per barn och elev oavsett var de får sin utbildning.
Budgeten fördelas till de olika skolformerna och arbetsmarknad enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Skolform
Total budget i tkr
Antal barn/elever
Nämndadministration
1 520
10 986
Förskola
357 303
2 604
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)
2 961
35
Fritidshem
89 550
2 479
Förskoleklass
52 007
613
Grundskola årskurs 1-9
501 219
5 130
Grundsärskola
24 016
50
Gymnasiesärskola
23 179
42
Särskild utbildning för vuxna
2 544
33
Kulturskola
12 642
1 250
Fenomenalen Science center*
(2 709)
*) Fenomenalen finansieras med statsbidrag och intäkter från externa besökare
Utöver grundbeloppen finns budget för s k tilläggsbelopp som består av ersättning för modersmål och tilläggsbelopp för extra ordinära kostnader som inte är knutet till undervisning.
Cirka 10 000 tkr fördelas i ett särskilt stöd till landsbygdsskolor.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Skolform

Total budget i tkr Antal studerande/deltagare
Nämndadministration
851
3 300
Gymnasieutbildning
220 708
1 772
Vuxenutbildning
26 438
940
Integration
1 500
175
Arbetsmarknadsåtgärder
9 846
Folkhögskola*
21 033
Antal
Deltagarveckor
10 146
Studerande långa kurser
332
Gästnätter, sommar
4 279
Sommarkurser
33
*) Deltagande i folkhögskolans kurser redovisas enligt nedan
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Marit Olsson

Ärendenr GVN 2015/134
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

25 februari 2016

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss. Motion. Normkritisk pedagogik
Förslag till beslut

Nämnden förslår att motionen anses besvarad mot bakgrund av att
normkritiskt arbete redan pågår i förvaltningens verksamheter utifrån skollag
och läroplaner.
Bakgrund

Elin Bååth, Feministiskt initiativ, har i en motion föreslagit att Region Gotland
upprättar en genomgripande plan för hur det normkritiska perspektivet ska
implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och fortlöpande
fortbildning för all pedagogisk personal.
Motionen har remitterats, av regionstyrelsen, till de båda utbildningsnämnderna
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Förskolor och skolor har att följa både skollag och läroplaner, vilka tydligt
anger att ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för
annan kränkande behandling.”
Skolverket skriver: ”Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot
diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot
diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man
väljer att kalla den. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande,
förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet
inom området.”
Rektor och förskolechef inom grundskolan och rektor på gymnasiet har ansvar
för att dessa uppdrag följs men har även frihet att tillsammans med sin

Besöksadress Visborgsallén 19
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/134

Region Gotland

personal välja på vilket sätt detta görs. På huvudmannanivå kan enbart
erbjudanden göras, förutom att genomföra uppföljning.
Dåvarande barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2010 erbjudit alla
förskolor och skolor att arbeta med ett program för jämställdhet som
utmynnar i Utmärkelse Jämställd skola Gotland.
Genom Utmärkelse Jämställd skola Gotland har varje förskola och skola möjlighet
att jobba strukturerat med normer, genus och jämställdhet. I detta arbete ges
utbildning, verktyg och möjlighet att diskutera dessa frågor under strukturerade
former. Genuspedagogen stöttar detta arbete under de inledande tre
perioderna (ca 1½ år) och finns även senare som coach i deras arbete. Mer
information finns på www.gotland.se/genus.
Förutvarande gymnasie- och utbildningsförvaltningen har inom sina respektive
avdelningar jobbat med värdegrund och likabehandlingsfrågor.
Gotlands folkhögskola arbetar för att skapa en genusmedveten skola som
involverar alla – studerande, personal och styrelse.
Gotlands folkhögskola har sedan 2002 då man inledde ett arbete med ökad
genusmedvetenhet på olika sätt arbetat med frågan om likabehandling och
jämställdhet på olika plan i organisationen. Alla utbildningar på folkhögskolan
har haft genus och jämställdhet inlagt i kursplanen, lednings och
beslutsprocesser har setts över och en hög medvetenhet vad det gäller
rekrytering och utbildning av medarbetare i normkritiska frågor.
Folkhögskolan har en musikerutbildning som specifikt utgår ifrån
genusperspektiv och normkritiskt tänkande. Under de senaste åren har arbetet
breddats och skolan arbetar medvetet med ökad kunskap och insikt gällande
intersektionalitet (ung. diskriminerande maktordningar i samverkan) och
jämställdhet. Folkhögskolan har ett statligt uppdrag att arbeta med demokrati
och delaktighet, i det perspektivet är frågan om medvetenhet om samhällets
strukturer och normkritiskt tänkande en självklarhet.
Under hösten 2015 har RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande,
kunnat erbjuda utbildning för pedagoger och elever åk 7-9 genom medel från
ledningskontoret. Avsikten är att, under år 2016, fortsätta med denna insats för
en bredare målgrupp dvs inkluderande av gymnasieskolan. Ansökan om
ekonomiskt stöd kommer att göras.
När möjligheter ges samverkar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF,
med ledningskontoret och övriga förvaltningar för förvaltningsövergripande
insatser.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/134

Region Gotland

Under tidigare år har både barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen på Gotland erbjudit ett antal föreläsningar
under temat värdegrund, normer och jämställdhet.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad
då ett normkritiskt arbete redan pågår i verksamheterna. Arbetet är reglerat i
skollagen samt i läroplanerna.

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Nina Gustavsson

Ärendenr GVN 2016/46
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

19 februari 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
(Barn- och utbildningsnämnden)

KFN remiss -Region Gotland kulturplan 2017-2020
Förslag till beslut

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har till samtliga nämnder, samt
serviceförvaltningen, remitterat förslag till kulturplan för Region Gotland åren
2017-2020.
Yttrande över remissutgåvan av Region Gotland kulturplan 2017-2020 ska vara
kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 11 april.
Planen ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden den 14 juni för att sedan
överlämnas till regionstyrelsen och beslut av Regionfullmäktige i oktober.
Kulturplanen ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 4 november 2016.
Bedömning

Mot bakgrund av remisstidens längd föreslås att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden delegerar till sitt arbetsutskott att inge yttrande.

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Fredrik Johansson

Ärendenr GVN 2015/47
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

1 mars 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning jämställdhetsplan för år 2015
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar emot informationen om
uppföljningen av jämställdhetsplan för år 2015.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 25 mars 2015 (GVN
§ 34) att den antagna jämställdhetsplanen för 2012-2014, ska gälla även för år
2015.
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att redovisa hur målen uppnås med en
uppföljning på ett nämndsammanträde i början av år 2016.
Under 2015 har förvaltningen arbetat med uppföljning av jämställdhetsplanen
och att se över måluppfyllelsen. Detta redovisas i planen.
Regionfullmäktige beslutade den 12 oktober 2015 (RF § 246) att Region
Gotland ska ha en gemensam och övergripande plan för jämställdhet och att
verksamhetsperspektivet inte längre hanteras inom densamma. Arbetet med en
förvaltningsspecifik jämställdhetsplan, utifrån den regiongemensamma, pågår.

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
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REGION GOTLAND
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Jämställdhetsplan 2012 -2014 – förlängd att gälla under 2015
(Plan 2012 - 2014 beslutad i GVN 2011-12-21 - Förlängning för år 2015 beslutad i GVN 2015-03-25)
(Uppdaterad version 2015-12-31)
1. Inledning
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till 2014 utgår från Region Gotlands likabehandlingspolicy, som grundar sig på
diskrimineringslagens krav på arbetsgivare. Diskrimineringslagen ställer också krav på utbildningsanordnare att vidta aktiva åtgärder inom området. Även
de för området relevanta framgångsfaktorerna (framtagna för måluppfyllelse) i de rådande styrkorten, både på regionfullmäktige- och på nämndnivå,
innefattas av planen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan är uppdelad i en del som rör arbetsgivaransvaret och en del som
rör verksamhetsansvaret, båda delarna har ett genusperspektiv. Jämställdhetsplanens verksamhetsdel innefattar också en del som är kopplad till
handlingsprogrammet ”För kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld”, beslutat av regionfullmäktige 2011-10-24.
2. Grundläggande mål och värderingar
Regionens likabehandlingspolicy utgår från alla människors lika värde och att alla människor ska erbjudas samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Likabehandlingspolicyn har som mål att alla medarbetare upplever sig lika behandlade oavsett eventuell grupptillhörighet. Grundläggande värderingar
beskrivs också i skollagen, som slår fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med det svenska samhällets grundläggande demokratiska
värderingar, där jämställdhet är en del.
Nulägesbeskrivningen i nedanstående kartläggning gäller 2010. Noteras att medarbetarenkätens värden utgår från en skala från 1 till 5.
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3. Kartläggning och plan över aktiva åtgärder - medarbetarperspektiv
3.1. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
Nuläge*
Mål
Åtgärd
Tidplan
Samverkansgrupper
finns per beslutsnivå.

Arbetsplatsträffar
genomförs gällande
samtlig personal.
Medarbetarenkät
2010; ”arbetsplatsträffar ca en gång i
månaden”, 93,8%
kvinnor, 96,6% män.
Medarbetarenkät
2010; genomsnittligt
värde för ”inflytande
och delaktighet”,
4,10 kvinnor, 4,07
män.
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Ett väl fungerande
Gemensamt möte
samverkanssystem –
med förvaltningens
samverkansgruppsnivå. samverkansgrupper;
genomgång av
samverkansavtal,
samt definiera eventuella förbättringsområden.
Ett väl fungerande
Enligt ovan.
samverkanssystem –
arbetsplatsnivå.
Arbetsplatsträffar
100% av medarbetarna genomförs i enlighet
med samverkansska ha möjlighet att
delta i arbetsplatsträff avtalet.
regelbundet.
Ett väl fungerande
samverkanssystem –
individnivå; upplevd
delaktighet.
Mätvärdet ska inte
understiga 2010 års
nivå.

Enligt ovan.

Metod för uppföljning

Ansvar

Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Personalchefen.

Enligt ovan. Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
Löpande.
samverkansgruppen.

Personalchefen,
respektive chef.

Våren
2012.

Årlig medarbetarenkät.

Genomfört
enligt plan.

Mål uppfyllt.

Genomfört
enligt plan.
Motsvarande
mätvärden i
enkät 2015
saknas.

Årlig medarbetarenkät.
Uppföljning i kvalitetsrapport
3 (styrkort M 1.4.1,
M 1.4.2).
Enligt ovan. Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Uppföljning
per 2015 12 31

Personalchefen,
respektive chef.

Genomfört
enligt plan.
Motsvarande
mätvärden i
enkät 2015
saknas.

Medarbetarenkät
2010; ”har haft
medarbetarsamtal”,
83,1% kvinnor, 81,0%
män ; ”har haft
lönesamtal”, 81,5%
kvinnor, 72,6% män.

Ett väl fungerande
samverkanssystem –
individnivå; medarbetarsamtal. 100% av
medarbetarna ska ha
medarbetar- och
lönesamtal varje år.

Enligt ovan.
Medarbetarsamtal
genomförs i enlighet
med samverkansavtalet.

Enligt ovan. Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
Löpande.
samverkansgruppen.

Personalchefen,
respektive chef.

Årlig medarbetarenkät.
Uppföljning i kvalitetsrapport
3 (styrkort M 1.2.1, M 1.2.2).

Genomfört
enligt plan,
men lägre
värden än
mål.
Motsvarande
mätvärden i
enkät 2015
saknas.
Mål inte
uppfyllt.

3.2. Arbetsförhållanden
Nuläge*

Mål

Åtgärd

Tidplan

Metod för uppföljning

Ansvar

Medarbetarenkät
2010; ”nöjd med
fysisk arbetsmiljö”,
3,21 kvinnor, 3,39
män.

Den fysiska
arbetsmiljön
upplevs lika.
Mätvärdet ska
överstiga 3,60 för
både kvinnor och
män.

Minska antalet
undervisningstimmar
i F-huset för berörda
lärare.

All undervisning
ska ske i andra
lokaler än i F-huset
senast fr o m HT
2013.

Medarbetarenkät 2012.

Utbildningschefen,
respektive chef.
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Genomföra
skyddsronder och
omgående åtgärda
brister i arbetsmiljön,
där så är möjligt.

Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Uppföljning
per 2015 12 31
Genomfört
enligt plan;
3,83 kvinnor,
3,81 män.
Mål uppfyllt.

3.3. Föräldraskap och arbete
Nuläge*

Mål

Åtgärd

Tidplan

Medarbetarenkät
2010; ”möjligt att
förena arbete och
föräldraskap”, 4,10
kvinnor, 3,90 män.
Av det totala uttaget
av föräldraledighet
2010 tog männen ut
8%.

Föräldraskapet går att
förena med
arbetslivet.
Mätvärdet i
medarbetarenkäten
ska överstiga 4,00 för
både kvinnor och
män.

Underlätta för
småbarnsföräldrar,
med särskild
uppmärksamhet på
män, att ta ut
föräldraledighet, t ex
i schemaläggning och
vid planering av
gemensamma
möten.

Löpande.

Metod för
uppföljning
Medarbetarenkät
2012.

Ansvar
Respektive chef.

Uppföljning
per 2015 12 31
Lägre värden i
enkät 2015;
3,96 kvinnor,
3,86 män.
Mål inte
uppfyllt.

3.4. Trakasserier
Nuläge*

Mål

Medarbetarenkät
Ingen ska känna sig
2010; ingen
sexuellt trakasserad
medarbetare har
på arbetsplatsen.
blivit utsatt för
sexuella trakasserier.
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Åtgärd

Tidplan

Om någon medarbetare
påtalar att hon/han känner
sig sexuellt trakasserad ska
åtgärder (enligt Region Gotlands policy ”mot kränkande
särbe-handling samt generella regler för att motverka
sexuella trakasserier”) vidtas
omgående.

Omgåend
-de vid
behov.

Metod för
uppföljning
Medarbetarenkät
2012.

Ansvar
Berörd chef,
medarbetare
och facklig
företrädare.

Uppföljning
per 2015 12 31
Motsvarande mätvärden
i enkät 2015 saknas.
Tre av förvaltningens
medarbetare har blivit
utsatta för trakasserier/mobbing, om detta
varit av varit av sexuell
art framgår inte.
Tillförlitlig uppföljning
saknas.

3.5. Jämn könsfördelning; rekrytering och kompetensutveckling
Nuläge*

Mål

Tillsvidareanställda;
En jämn könsfördel176 kvinnor, 152 män. ning ska eftersträvas
24 kvinnor och 15
vid rekrytering.
män avslutade sina
tillsvidareanställningar
under 2010. 10 kvinnor och 6 män nyrekryterades. Under 2010
hade 32 kvinnor och
52 män tidsbegränsade anställningar.

Åtgärd

Tidplan

Inom yrkeskategorier
där könsfördelningen
är ojämn, gällande
t ex administratörer
och olika typer av
yrkeslärare, ska vid
likvärdig kompetens
sökande av det
underrepresenterade
könet prioriteras.

I samband med
varje rekrytering.

Metod för
uppföljning
I samband med
årsbokslut 2012.

Ansvar
Respektive
chef.

Uppföljning
per 2015 12 31
Mellan 141031151031 tillträdde 42
kvinnor och 27 män
tidsbegränsade
anställningar.
8 män och 17
kvinnor tillträdde
tillsvidaretjänster
medan 29 män och
25 kvinnor
avslutade sina
tillsvidareanställnin
gar.
Av dessa noteras en
en rekrytering av en
manlig lärare inom
området barn och
fritid, vilket kan
sägas bryta traditionella mönster.
Tillförlitlig
uppföljning saknas.
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Medarbetarenkät
2010; genomsnittligt
värde för ”utveckling i
arbetet”, 3,52
kvinnor, 3,34 män.

Kvinnor och män har
samma möjlighet till
kompetensutveckling.
Mätvärdet ska
överstiga 3,60 för
både kvinnor och
män.

Varje medarbetare
ska ha en kompetensutvecklingsplan.

Löpande i
samband med
medarbetarsamtal.

Årliga uppföljningar i
den förvaltningsövergripande samverkansgruppen, samt
inom kvalitetsrapport 3.

Respektive
chef.

Medarbetarenkät
2012. Uppföljning i
kvalitetsrapport 3
(styrkort M 4.1.1,
M 4.1.2, M 5.1.1).

4,28 kvinnor, 3,99
män i värde på
frågan om ”utvecklas i mitt dagliga
arbete” i enkät
2015. Noteras dock
att frågeställningen
är ändrad från
2014.
Inga mätvärden
finns gällande
kompetensutvecklingsplaner.
Mål uppfyllt i
mätbar del.

Chefer 2010; tre
kvinnor , nio män.
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Könsfördelningen
bland chefer ska
spegla könsfördelningen inom
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.

I varje chefsrekrytering, inklusive vid
tidsbegränsade
behov, ska vid
likvärdig kompetens
sökande av det
underrepresenterade
könet prioriteras.

I samband med
varje rekrytering.

I samband med
årsbokslut 2012.

Respektive
chef,
personalchef

Chefer 2015; sex
kvinnor , åtta män.
Mål inte uppfyllt.

3.6. Löner
Nuläge/kommentar

Mål

Åtgärd

Tidplan

Underlag för
lönekartläggning tas
fram i december
2011.

Osakliga
löneskillnader
mellan kvinnor och
män ska inte
förekomma.

Analys av
lönestatistik, samt
beslut om
eventuella
prioriteringar inom
löneöversyn 2012.

Arbetet påbörjas i
december 2011.

Metod för
uppföljning
Uppföljning av
utfall efter
löneöversyn 2012.

Ansvar
Personalchef och
utbildningschef

Uppföljning
per 2015 12 31
Lönekartläggningar
genomförda 2011
– 2015.Definierade
osakliga löneskillnader är åtgärdade
inom löneöversyn
2015.
Mål uppfyllt .

4. Kartläggning och plan över aktiva åtgärder – verksamhetsperspektiv
4.1. Mål enligt handlingsplan ”För kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld”
Nuläge/kommentar

Mål

Gymnasie- och
Utveckla samarbetet
vuxenutbildningsnämndens mellan polis, socialtjänst
ansvar för utvecklingsoch skola.
området utpekas i
handlingsplanen nämnd
ovan. Som samarbetsparter utpekas polisen och
Socialnämnden.

Åtgärd

Tidplan

Metod för
uppföljning

Ansvar

Uppföljning
per 2014-12-31

En arbetsgrupp med
deltagare från GVF,
BUF och KFF bildas för
att utforma åtgärder.

Arbetet
påbörjas
under 2012.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Handläggare för
projekt
”ungdomskraft”
inom GVFs stab

Ett samarbetsprojekt initierades men
avstannade.
Pågående samarbetsprojektet
”Tryggare Gotland” kan däremot anses som
en del av målbeskrivningen.
Mål delvis
uppfyllt.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ansvar för utvecklingsområdet utpekas i
handlingsplanen nämnd
ovan.

Följa och utveckla
arbetet med
likabehandlingsplanerna.

En arbetsgrupp bildas
Arbetet
för att säkerställa
påbörjas
arbetet med
under 2012.
likabehandlingsplanerna
för gymnasie- och
vuxenutbildningen.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Kvalitetsutvecklare

Kontroll att
likabehandlingsplaner
funnits har
skett inom
kvalitetsrapport 3 per år.
Mål delvis
uppfyllt.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ansvar för utvecklingsområdet utpekas i handlingsplanen nämnd ovan.
Som samarbetsparter
utpekas polisen, kriminalvården och ideella
organisationer.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ansvar för utvecklingsområdet utpekas i handlingsplanen nämnd ovan.
Som samarbetsparter
utpekas polisen och ideella
organisationer.
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Genomföra specifik
utbildning för lärare
inom området ”mäns
våld mot kvinnor” med
särskilt fokus på unga
kvinnor.

Säkerställa att olika
typer av
informationsmaterial
inom sakområdet finns
tillgängligt på olika
språk, på lättläst
svenska och anpassat till
personer med
funktionsnedsättning.

I samarbete med barnoch utbildningsförvaltningen genomföra
minst en föreläsning per
år där denna aspekt
beaktas.

Sprida informationsmaterial på skolbiblioteken, i kafeterior, vid
skolsköterskornas
mottagningar och på
skolexpeditionerna.

Arbetet
påbörjas
under 2012.

Arbetet
påbörjas
under 2012.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Personalchef i
samarbete med
utvecklingschef vid
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvariga för
respektive
skolbibliotek.

Föreläsning för
gymnasieskolans lärare om
en metod för
att förebygga
mäns väld mot
kvinnor genomfördes 2012 09
05.
Mål delvis
uppfyllt.
Wisbybiblioteket: ”Lättlästhylla” med
fackliteratur
om dyslexi och
andra funktionshinder,
samt informationsmaterial

om kvinnojouren på flera
språk.
Infoteket:
Informationsmaterial om
genus-/kvinnofrågor i
bibliotek samt
på anslagstavla. I mediautbudet
särskild satsning på brett
utbud i genusfrågor.
Mål delvis
uppfyllt.
Noteringar: Området att utveckla samarbetet mellan ungdomsmottagningen och skola är också en del av handlingsprogrammet, med hälso- och
sjukvårdsnämnden utpekad som ansvarig aktör.
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4.2. Jämställdhetsintegrering
Nuläge/kommentar

Mål

Åtgärd

Tidplan

Inslag av genuskunskap finns inom
samtliga
utbildningar.

Genuskunskap finns
och tillämpas
pedagogiskt inom
samtliga
utbildningar.

Inslag av genuskunskap
inom gymnasieskolans,
vuxenutbildningens och
folkhögskolans
utbildningar.

Fr o m VT 2012.

Metod för
uppföljning
Uppföljning i
kvalitetsrapport
3 (styrkort P 7.2,
P 7.3).

Ansvar
Respektive
chef i
samarbete
med berörda
lärare

Uppföljning per
2015-12-31
KCG: Temadag om
jämställdhet genomförd.
FHS: Genuskunskap
ingår som en naturlig
del inom samtliga
utbildningar. Förutom
arbete med genus har
skolan beslutat att
bredda arbetet till att
gälla arbete med
samtliga
diskrimineringsgrunder.
Genuskunskap samt
arbete inom övriga
diskrimineringsområden
ingår i skolans interna
utbildningsdagar.
WG norr:
Genuskunskap/
jämställdhet ingår i
flera av gymnasieskolans ämnen,
samtliga elever deltar i
någon del (ex.
Naturkunskap,
Samhällskunskap,
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Biologi). Inför varje
läsår finns ett samarbete med RFSU,
Ungdomsgruppen och
ungdomsmottagingen.
Wisbygymnasiet har en
lärare, med särskild
utbildning i
Genuskunskap, som
representant i
regionens forum
för sexualitet och
relationer. Forumet
förbereder och föreslår
aktiviteter för skolan.
Bl.a. genomfördes i dec15 aktivitet i samband
med World Aids Day.
Lektioner med syfte att
öka kunskaper och
minska stigmatisering
kring hiv, men även ge
kunskap om skydd
mot sexuellt
överförbara infektioner.
Fler aktiviteter med
stöd från forumet
kommer att
genomföras under 2016
WG söder: En
undersökning av hur
lärare arbetar med
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Ett tiotal lärare
inom samtliga
skolformer har
genomgått
genusutbildning
alternativt
utbildning i sex och
samlevnad.

Inom varje program/
programområde
finns en lärare som
är utbildad i genuskunskap eller i sexoch samlevnad.

Deltagande i
Skolverkets projekt
”genus och ämnesdidaktik”.

Utbildning/projekt
pågår under VT
2012.

Uppföljning i
kvalitetsrapport
3.

Respektive
chef

jämställdhet och
genusfrågor på
Wisbygymnasiet söder
visar att genus och
jämställdhet är med i
planeringen i kurserna.
Man arbetar på lite
olika sätt beroende på
ämne men analyser
görs och man följer
kursplaner och läroplan.
FHS: Inom FHS
Fårösund finns två
genuspedagoger som
har kontinuerlig
kollegial handledning
med övriga lärare.
WG: Tre lärare har
särskild utbildning i
genuskunskap.
Mål delvis uppfyllt.
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Varje arbetslag/
ämnesgrupp gör en
jämställdhetsanalys i
planeringen inför
varje termin.

Enligt analysmetod
inom projekt ”Jämt
gymnasium” LÅ 06/07.

Arbetet påbörjas
under 2012.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Respektive
chef i
samarbete
med berörda
lärare

Varje arbetslag/
ämnesgrupp har
genus som en punkt

Enligt analysmetod
inom projekt ”Jämt
gymnasium” LÅ 06/07

Arbetet påbörjas
under 2012

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport

Respektive
chef,
ämnesansvarig

Mål inte uppfyllt.

Mål inte uppfyllt.

”Bokens dag”
anord-nas i
samarbete med
Länsbiblioteket och
Bokia.
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på dagordningen vid
varje möte.
Aktiviteter inom
”Bokens dag”.

Gymnasie- och vuxenArbetet påbörjas
utbildningsförvaltningen inför ”Bokens dag”
bevakar och föreslår att 2012.
författare med genusperspektiv inbjuds.

3

lärare

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3

Ansvariga för
respektive
skolbibliotek.

Genusperspektivet finns
med i arrangemanget
”Bokens dag”.
Mål uppfyllt.

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

1 (4)
2016 02 29
BUN 2016/184 (GVN 2016/62)

Rapport. Information och frågeställningar avseende förstelärare inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF, läsåret 16/17

1.

Bakgrund förstelärare

1.1
Syfte
Förstelärare är ett karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. SKL har 2013 beskrivit att
det övergripande målet för karriärstegsreformen, att vara ett stöd för att nå skolans mål,
möjliggör att se flera syften: Ett attraktivt yrke, verksamheten kommer närmare
forskningen, ledarskapet stärks och kollegiet stärks. Man poängterar att det är viktigt att
reformen inte bara innebär ett lönelyft, utan att karriärtjänsterna används som ett
styrmedel som bidrar till verksamhetsutveckling så att fler elever uppnår skolans mål
och att fler får bättre resultat.
SKL betonar vikten av lärarnas legitimitet i lärarkollegiet för att karriärtjänsten ska
kunna stödja skolutvecklingen samt att förstelärarna bör arbeta där behoven är som
störst. Man avråder m a o att ha som kriterium en jämn fördelning av förstelärare mellan
huvudmannens skolor.
1.2
Kvalifikationer
Nedanstående förutsättningar för en förstelärare är fastställda i förordningen om
karriärsteg för lärare:
-

Legitimation.
Minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet.
Särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse
för att utveckla undervisningen.
I övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och för uppgifter
som hör till undervisningen.

1.3
Anställningsvillkor
Förstelärarens arbete ska i huvudsak bestå i undervisning och arbetsuppgifter som hör
till undervisningen. För att bidra till att verksamhetens kvalitet förbättras behöver
arbetsuppgifterna också kunna ha en påverkan på många elevers lärande, d v s kunna
bidra till ”hela skolan”. Förstelärares anställningsvillkor regleras enligt AB bilaga M,
vilket innebär ferieanställning. För semesteranställning krävs ett lokalt kollektivavtal.
Enligt statsbidragsförordningen ska den nya lönen hanteras som en ändrad lönesättning,
d v s inte i form av ett lönetillägg.
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2. Nuläge UAF
Inom UAF finns under läsåret 15/16 sammanlagt 71 förstelärare, varav 58 inom
grundskolan, 9 inom gymnasiet och 4 inom vuxenutbildningen.
Noteras att folkhögskolan och kulturskolan saknar förstelärare.
2.1
Grundskolan
Inom grundskolan har respektive rektor format uppdragen vilket inneburit att de har
varierande karaktär och att arbetsvillkoren också varierar. Förstelärarna har fått en
löneökning med ett lönetillägg på 5000 kr/mån (heltid).
Den geografiska spridningen av grundskolor har påverkat urvalet. Samtliga uppdrag har
tillsatts efter ett ansökningsförfarande via intresseanmälningar.
2.2
Gymnasiet och vuxenutbildningen
Inom gymnasiet och vuxenutbildningen har uppdragen getts utifrån en gemensam
”grundbeskrivning”, med utgångspunkt i förordningen. Samtliga förstelärare har ett
tidsutrymme för uppdragen motsvarande en halv dag per vecka. Inom gymnasiet har en
samordning gjorts vid schemaläggningen för gemensamma mötestider för förstelärarna.
Förstelärarna har fått särskilda tidsbegränsade anställningsavtal, där heltidslönen räknats
upp med 5000 kr/mån.
Spridning mellan program och lärarkategorier (gymnasiet) och mellan sektorer
(vuxenutbildningen) har varit ett kriterium för urvalet. Samtliga uppdrag har tillsatts
efter ett ansökningsförfarande via annonsering i Platsjournalen.
3. Erfarenheter hittills
Statskontoret (regeringens utredningsorgan) har under 2015 gjort en uppföljning av
karriärtjänstreformen i form av en enkät till 6 000 lärare, varav en majoritet är missnöjda
med reformen. Rapporten beskriver att missnöjet både handlar om rekryteringen till
försteläraruppdragen (otydliga grunder) och om otydligheten i uppdragen, samt att
otydligheten har lett till en misstro i lärarkåren. Mer än hälften av de tillfrågade lärarna
anser att försteläraruppdragen bara är till nytta för den som själv blir förstelärare.
I hela landet fanns det 12 000 förstelärare och 138 lektorer anställda under våren 2015.
3.1
Grundskolan
Inom BUF gjordes en kartläggning av försteläraruppdragen i juni 2015 i form av en
enkät till berörda rektorer. Av 21 svarande uppgav 20 att de sett en effekt av uppdragen.
I den beskrivande delen av samma fråga framgår att det skett en positiv utveckling inom
den egna skolan på olika sätt, dock är det bara en skolledare som talar om att
försteläraren arbetet över fler skolområden.
3.2
Gymnasiet och vuxenutbildningen
Inom GVF träffades förvaltningsledning, berörda rektorer och samtliga förstelärare i
mars 2015 för ett gemensamt reflekterande möte utifrån gjorda erfarenheter.
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Förstelärarna själva lyfte behovet av tydlighet i uppdragen både för försteläraren själv,
men också för tydligheten i organisationen i övrigt. Man efterlyste också tydligare
samarbetsformer mellan förstelärare. Rektorerna underströk också behovet av tydlighet
och vikten av kommunikation inom organisationen. Inom gymnasiet underströks också
behovet av att förstelärarna arbetar inom hela skolan, styrda av rektorerna utifrån
prioriterade områden.
4. Slutsatser så här långt och tankar framåt
I ett första möte 2016 02 18, med UAFs förvaltningsledning, skolformsansvariga och
två representanter från skolledarkåren, ringades ett antal frågeställningar in som
väsentliga inför den fortsatta inriktningen gällande förstelärare inom UAF:
-

Vilket/vilka uppdrag ska en förstelärare ha inom UAF?
Hur många ska vi ha?
Vilka kriterier ska styra?
Hur ska anställningsvillkoren se ut?

Gruppen var enig om att vi bör arbeta för en samsyn mellan skolformerna gällande
uppdragen som förstelärare inom UAF.
4.1
Uppdragens innehåll
Uppdragen bör vara tydligt formulerade av skolledningen och vara styrda mot de störst
behoven/prioriterade områden, d v s användas som ett styrmedel för verksamhetens
måluppfyllelse.
Uppdragen bör ha en påverkan på ”hela skolan”.
4.2
Antal förstelärare
De prioriterade områdena bör styra antalet förstelärare.
4.3
Kriterier för urval
Om uppdragens innehåll förtydligas, borde också kriterierna för urval bli tydligare och
därmed skapa större legitimitet i lärarkollektivet.
Om förvaltnings- och skolledning tillsammans pekar ut prioriterade områden borde det
bidra också till en större acceptans. Kan vi dessutom genom förstelärarnas uppdrag
skapa en skillnad som blir tydlig ”för hela skolan”, skapar det goda förutsättningar för
legitimiteten och därmed för möjligheten att nå större måluppfyllelse.
Urvalsprocessen bör vara transparent och likvärdig, detta skaps troligen bäst via ett
internt annonseringsförfarande. Skolledningen på förvaltningsnivå bör bidra i
rekryteringsprocessen, för att ytterligare skapa en trovärdighet.
4.4
Anställningsvillkor
Då huvuduppdraget är kopplat till undervisning är kriterierna för ferieanställning
uppfyllda. Andra anställningsformer kräver lokala kollektivavtal som idag saknas.
Uppdragen som förstelärare bör hanteras som särskilda tidsbegränsade anställningar,
med höjd lön och tjänstledighet från ordinarie läraranställning.
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För kontinuiteten och möjligheten att utvärdera bör de vara på längre sikt, förslagsvis på
två år.
Om möjligt bör ett utrymme i tid skapas, t ex motsvarande en halv dag per vecka. En
samordning inom UAF för att skapa möjligheter till gemensamma möten mellan
förstelärare, skulle innebära bättre förutsättningar till samarbete mellan förstelärarna.
5. Fortsatt arbete, förstelärare
Arbetsgruppen enligt ovan har nästa möte 2016 03 09, då frågorna/förslagen ska
diskuteras och någon form av förslag formuleras. De fackliga organisationernas
synpunkter och inspel ska inhämtas och de konkreta uppdragen behöver formuleras, i
första hand i skolledargruppen.
Berörda - skolledare, förstelärare, lärare och fackliga företrädare – ska ges information
löpande och också ges möjligheter att ge synpunkter , där samverkanssystemet är den
givna ramen.

Sammanfattat av
Eva Edin
HR-chef, UAF

GVN 2016-03-23
74/76

Informationsbrev till
huvudman och rektor
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Dnr 400-2015:6585

Skolinspektionen granskar utbildningen på
introduktionsprogrammet språkintroduktion vid
Wisbygymnasiet Norr i Gotlands kommun
Under våren 2016 besöker utredare från Skolinspektionen Wisbygymnasiet
Norr för en kvalitetsgranskning. Vi granskar då om elevernas utbildningsbehov
på introduktionsprogrammet språkintroduktion tillgodoses, och om eleverna
på detta program får stöd och vägledning under sin utbildning och inför
fortsatta studier och yrkesliv.

Vad är en kvalitetsgranskning?
Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och
pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Myndigheten
granskar områden där vi vet att det kan finnas behov av utveckling. Syftet är
att bidra till en bättre skola. Nationella mål och riktlinjer är självklara
utgångspunkter vid granskningen, men även aktuell forskning och beprövad
erfarenhet tas tillvara.

Hur genomförs den?
För Skolinspektionen är det viktigt att få en rättvisande bild av verksamheten
på skolan. Inför besöket har de som ska granska skolan läst de dokument som
begärts in från huvudman och skolan om skolans arbete med
språkintroduktionsprogrammet. Intervjuer med representanter för
styrelse/förvaltning, skolledning, personal och elever kommer att genomföras
under tre dagar. För elever är det frivilligt att delta i intervjuer. De som blir
aktuella för intervju får särskild information inför mötet.

Vad händer sedan?
När Skolinspektionen fått en bild av kvaliteten inom det område de granskat,
skriver vi en verksamhetsrapport och ett skolbeslut. Rapporten innehåller en
beskrivning av styrkor och svagheter i verksamheten och beslutet anger inom
vilka områden eventuella utvecklingsinsatser behövs.
Skolinspektionen besöker flera skolor i olika kommuner för att granska
kvaliteten inom ett och samma område. När alla utvalda skolor granskats
sammanfattar myndigheten alla granskningar i en övergripande publikation.

Skolinspektionen. www.skolinspektionen.se
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Informationsbrev till rektor
och huvudman
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Både beslut och rapporter till enskilda skolor och den övergripande
publikationen blir offentliga handlingar, som läggs ut på Skolinspektionens
webbplats så snart de är färdiga.

Inför granskningen
De som ska ansvara för granskningen återkommer med uppgift om tidpunkt
för granskningen vid just er skola. Besöken påbörjas tidigast vecka 17. Vi
kommer inför besöket att begära in en viss dokumentation, dock i begränsad
omfattning.
Redan nu vill vi informera om att ett av våra underlag för granskningen utgörs
av två olika verksamhetsredogörelser. Den ena adresserad till styrningen av
verksamheten och den andra till skolledningen, se länkar nedan. Dessa ska
besvaras via dator av huvudman och rektor. För att kunna få in enkätsvaren
och bearbeta dem innan vi besöker någon av skolorna, kommer enkäten att
behöva besvaras senast den 31 mars 2016.
Länk huvudman
Länk rektor

Har du frågor?
Du kan få mer information på webbplatsen www.skolinspektionen.se. Har du
frågor om granskningen är du också välkommen att kontakta projektledaren
Johan Dahl, tfn: 08-586 084 76, e-post: johan.dahl@skolinspektionen.se.
Med vänlig hälsning

Johan Dahl
Projektledare
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