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Kallelse/underrättelse

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Onsdagen den 15 juni 2016 kl. 9.00 – 15:00
Konferensrum Ösel, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Frånvaro anmäls till: nina.gustavsson@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Bo Björkman

Arbetsutskottets protokoll 2016-05-25

2.

§ 40
Ä2

Månadsrapport. April

(Bilaga)

3.

§ 43
Ä5

Ekonomiskt tillskott för undervisning – språkintroduktion, vårterminen 2016 (Bilaga)

4.

§ 44
Ä6

Gotlands folkhögskola. Äskande avseende vuxenmiljonen

(Bilaga)

5.

§ 45
Ä7

Gotlands folkhögskola. Verksamhetsberättelse år 2015

(Bilaga)

6.

§ 46
Ä8

Gotlands folkhögskola. Utbildningsutbudet för läsåret 2016/17 –
långa kurser

(Bilaga)

7.

§ 47
Ä9

Rapport. Omvalsperiod gymnasiet – förändringar sökande

Bilaga

8.

§ 48
Ä 10

Information om yrkeshögskoleutbildningar. Uppbyggnaden av den nya YHutbildningen för drift och underhåll.

Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström

Ärendet föredras av Chris Schlemlein-Wenell, gymnasieantagningen.
---

Ärendet föredras av Lena Nordström, t f chef för vuxenutbildning och
arbetsmarknad.

9.

§ 49
Ä 11

Beslut om ledningsgrupp för yrkeshögskoleutbildningen

Bilaga

10.

§ 50
Ä 12

Riktade insatser för nyanlända elevers lärande – pilotkommun Gotland

Bilaga

11.

§ 51
Ä 13

Rapport. Skolutveckling och digitalisering

Bilaga

Ärendet föredras av Lena Nordström, t f chef för vuxenutbildning och
arbetsmarknad.

Ärendet föredras av chefen för kvalitet och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök, försörjningschefen Rolf Andersson och IT-pedagog
Marie Andersson.
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12.

§ 53
Ä 15

Särskilt delegationsbeslut beträffande yttrande till Skolinspektionen och
Skolverket

13.

§ 56
Ö

Rapport från folkhögskoleföreningen.

(Bilaga)

Muntlig rapport ges av vice ordförande Håkan Ericsson.

Övriga ärenden

14.

Månadsrapport. Maj

---

15.

Resultatsammanställning. Elevenkät årskurs 2, ht 2015

Bilaga

16.

Resultatsammanställning. Deltagare, folkhögskolan år 2015

Bilaga

17.

Förvaltningschefens information

18.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

19.

Information:

20.

Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström.
Handlingar delas ut på sammanträdet.
Ärendet föredras av chefen för kvalitet och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök
Föredragning, se ovan.



Anmälan om kränkande behandling



Information om vissa inkomna handlingar

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2016/6
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 16 maj 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2016. Månadsrapport för april
Förslag till beslut


Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna
rapporten.

Sammanfattning
Prognosen för helåret 2016 är ett positivt resultat på 6,7 miljoner kronor.
Prognosen försämras med 510 000 kronor. Den försämrade prognosen är på
personalkostnadssidan för IT och ledning . Gymnasieskolan prognostiserar ett
samlat underskott på cirka -3,5 miljoner kronor. Den interkommunala
ersättningen och utbetalningarna till fristående gymnasieskola redovisar
tillsammans ett underskott på -1,3 miljoner kronor. Gymnasiechefen inklusive
IT och försörjning redovisar även ett negativt resultat på -1,6 miljoner kronor.
Prognosen inkluderar obudgeterade kostnader för utflyttning ur lokaler på
Wisbygymnasiet norr och inflyttning till gymnasieskolans nya skolhus på
Solrosenområdet, Sävehuset.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden
är Kompetenscentrum Gotland med ett positivt resultat på en miljon kronor,
rese- och inackorderingsersättning 150 000 kronor och politikerorganisation
med 50 000 kronor, folkhögskolan med 200 000 kronor och till sist
resursfördelningen med 11,7 miljoner kronor. I resursfördelningen ligger en
prognos om att 12,5 miljoner kronor kommer att återsökas som statsbidrag för
mottagandet av asylsökande studerande på introduktionsprogrammet,
språkintroduktion. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Resultatrapport per den 30 april 2016
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter

-64 944

-68 550

3 606

13 940

Personalkostnader

57 792

57 607

185

-2 670

Lokalkostnader

19 982

20 422

-440

0

Övriga kostnader

80 659

77 709

2 950

-4 540

93 489

87 189

6 300

6 730

Summa

Resultat

Prognos

Exklusive kommunbidrag
Resultatrapport per den 30 april 2015
Budget

Utfall

Intäkter

-65 876

-63 779

-2 097

-91

56 911

57 280

-369

-2 663

Personalkostnader

Resultat

Bokslut*

Resultatrapport

Lokalkostnader

20 310

20 975

-665

-141

Övriga kostnader

84 202

78 052

6 150

10 036

95 546

92 527

3 019

7 141

Summa
*

Bokslut exklusive semesterlöneskuld 775 tkr samt kommunbidrag

Ovanstående tabeller visar periodens omslutning januari-mars för åren 2016
och 2015. Nettokostnaden minskar för perioden med 5,3 miljoner kronor,
vilket motsvarar 5,8 procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat
från 3,0 miljoner kronor till 6,3 miljoner kronor.
Jämförelse mellan resultatrapport år 2016 och år 2015
Intäkter

Ett högre utfall på intäkterna för år 2016 har sin förklaring i ökade statsbidrag
från bland annat Skolverket gällande yrkesvux, trainee och lärling samt
Migrationsverket avseende mottagande av asyl och nyanlända. Även medel för
olika projekt inom integration som exempelvis ”Hej Gotland”, ”Underlätta
bosättning” med flera.
Personalkostnader

Utfallet beträffande personalkostnaderna för perioden har år 2016 ökat med
327 000 kronor i jämförelse med samma period år 2015. För en korrekt
jämförelse bör löneuppräkningen för 2015 borträknas för årets period och de
motsvarar cirka 793 000 kronor detta medför att personalkostnaderna netto
minskar. I avvikelsen för perioden ligger två stora kostnadsposter den ena är
flytt av stabspersonal från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden samt ökningen av personal vid integrationsenheten,
posterna tar netto ut varandra.
Lokalkostnader

För perioden är lokalkostnaderna lägre vilket förklaras av sänkta interna
kostnader drygt 500 000 kronor per år samt stabens (tidigare GVF) flytt från
hus 145 till Visborg 461 000 kronor är överfört till barn och
utbildningsnämnden. Lövsta landsbygdscentrum (som utgått från nämnden till
Gotland Grönt Centrum AB) hade ett utfall på drygt 170 000 kronor år 2015.

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2016/6

Region Gotland

Övriga kostnader

Utfallet för perioden är lägre i jämförelse med föregående år. Det lägre utfallet
är 342 000 kronor för perioden. Utfallet för folkhögskolan var högre år 2015
än 2016. Situationen är omvänd vid Kompetenscentrum Gotland, där utfallet
var lägre år 2015 än 2016.

Jimmy Söderström
ekonomichef

Anders Jolby,
utbildningsdirektör
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2016
TOTALT

FEBR
521

AVD OCH SKOLFORMER

-829

150

-360

0

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

Ordförande
Gymnasiechef/vuxchef

DELÅR 1 APRIL MAJ DELÅR 2 SEPT OKT
7 240
6 730
0
0
0
0
0

0

0

0

471

200

-110

-1 000

-1 000

-1 000

-300

-300

-500

Kompetenscentrum Gotland

0

1 000

1 000

-

-

-

-

Folkhögskolan

0

200

200

-

-

-

-

1 350

7 090

7 090

Antagning, interkom. ers.

400

-1 290

-1 290

-

-

-

-

Inack- och reseersättning

0

150

150

-

-

-

-

-300

-3 500

-3 500

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

1 250

11 730

11 730

-

-

-

-

-Försörjning
-IT

GYMNASIESKOLOR

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder
Resursfördelning
Not

Exkluderar semesterlöneskuldförändring

0

0

0

0
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jimmy Söderström

Datum 11 maj 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Ekonomiskt tillskott för undervisning inom
språkintroduktion vårterminen 2016
Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beslutar om
 Att för vårterminen ge ett tillskott för undervisning till den egna
kommunala skolans språkintroduktion med 7 244 kronor per elev till
ett totalt belopp på 1 041 978 kronor.
 Att till den fristående gymnasieskolan i den egna kommunen ge
motsvarande tillskott per elev till ett totalt belopp på 170 242 kronor.
Bakgrund

Grundbeloppet 2016 för den kommunala skolan i den egna kommunen är
enligt nedan tabell:
Introduktionsprogram
Språkintroduktion (IMSPR)

Undervisning Lärverktyg Admini- Grundbelopp
stration

59 806

12 332

3 654

75 792

Det fastställda grundbeloppet för introduktionsprogrammet språkintroduktion
(IMSPR) är för lågt beräknat i förhållande till den kostnads- och elevutveckling
som programmet haft under vårterminen.
Den ekonomiska prognosen för programmet under vårterminen är att ett
underskott kommer att uppstå motsvarande 1 041 978 kronor.
Beräkningsgrund

Vårterminens ekonomiska längd avser perioden januari till och med juni
månad. Begreppet ”per elev” avser för den kommunala skolan ett genomsnitt
av vårterminens registrerade elever per månad i elevregistreringsprogrammet
IST/Extens samt en prognos om antal elever i juni månad.
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Motsvarande gäller för den fristående gymnasieskolan men till skillnad är
genomsnittet baserat på de för Region Gotland kända inskrivna elever genom
tidigare inskickade elevlistor per månad och en prognos om antal elever i maj
och juni månad.
För vårterminen finns inga andra kända folkbokförda elever, från Region
Gotland, studerande på språkintroduktion hos annan huvudman i annan
kommun.
Jimmy Söderström
Ekonomichef

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Ärendenr GVN 2016/93

Gotlands folkhögskola

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hemse/Fårösund

Datum 16 maj 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Äskande om medel för tio utbildningsplatser vid Gotlands
folkhögskola - vuxenmiljonen
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anslå 567 800 kronor
för tio utbildningsplatser vid allmänna linjen vid Gotlands folkhögskola.
Bakgrund

Under de senaste åren har Gotlands folkhögskola haft ett ökat söktryck till den
allmänna linjen. Allmänna linjen motsvarar studier på gymnasienivå och ger
behörighet till högskolestudier för de som vill och kan söka sig vidare. Sedan
ett par år tillbaka rekryterar Arbetsförmedlingen (AF) arbetslösa ungdomar till
så kallad studiemotiverande folkhögskoleutbildningar (SMF).
Samarbetet med AF och Gotlands folkhögskola har utvecklats på ett mycket
positivt sätt. Flertalet av ungdomarna väljer att gå vidare i ordinarie
studieprogram. Därtill har folkhögskolan etableringsutbildningar för nyanlända.
Folkhögskolan har dock saknat tillräckligt antal utbildningsplatser och har
redan nu svårigheter att ge ungdomarna en ordinarie plats för fortsatta studier.
Denna svårighet fanns redan under år 2014 och 2015 och kommer att kvarstå
under år 2016.
Kostnad för en utbildningsplats är 1 670 kronor per vecka gånger 34 veckor,
vilket innebär 56 780 kronor per helårsplats. För att klara behoven under år
2016 behövs ytterligare tio platser, vilket motsvarar en kostnad på 56 780
kronor, för en helårsplats.
Bedömning

Mot bakgrund av att resursbristen bedöms kvarstå under 2016 föreslås att
nämnden anslår 567 800 kronor för tio utbildningsplatser.
Thomas Nilsson
rektor
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Ärendenr GVN 2016/95
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

18 maj 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Gotlands folkhögskola. Verksamhetsberättelse år 2015
Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen för Gotlands folkhögskola för år 2015 fastställs.
Bakgrund

Rektorn för Gotlands folkhögskola, Thomas Nilsson, har utarbetat
verksamhetsberättelse för Gotlands folkhögskola för år 2015. Av bifogad
verksamhetsberättelse framgår bland annat att Gotlands folkhögskola under år
2015 har haft en omfattande och väl fungerande verksamhet.
Verksamhetsberättelsen är en förutsättning för att få stadsbidrag och ska antas
av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Bedömning

Att verksamhetsplanen för Gotlands folkhögskola, för år 2015, fastställs.

Anders Jolby
Skoldirektör
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Verksamhetsberättelse 2015

Gotlands folkhögskola

Inledning
Vid en summering av 2015 kan man utan överdrift
påstå att det blev ett intensivt arbetsår med nya utmaningar. Gotlands folkhögskola har under det gångna året haft en mycket omfattande och samtidigt väl
fungerande verksamhet. Skolan har genomfört ett
stort antal utbildningar med hög kvalitet på båda enheterna i Hemse och Fårösund. Särskilda utmaningar
under året var att snabbt ordna etableringsutbildningar för nyanlända som anvisades till folkhögskolan
från Arbetsförmedlingen, verksamheten fungerade
väl. Trots att folkhögskolan erbjöd platser för ensamkommande ungdomar i utslussningsfas det så kallade
Folkhögskolespåret, gick det inte att samordna med
Socialförvaltningens planering. Skolan har inte heller
under 2015 kunnat redovisa all genomförd verksamhet, utan tvingas redovisa upp till högsta tillåtna
redovisningsvolym 125 %. Begränsningarna försvårar
och inskränker allvarligt på Gotlands folkhögskolas
möjligheter att utveckla verksamheten. Den verkliga
siffran i förhållande till volymen stadsbidrag är 152
%. Söktrycket till utbildningarna har varit gott och
internatboendena har varit välfyllda.
Hälften av de studerande på folkhögskolan kommer
från fastlandet, och 46 av dessa valde att skriva sig
på Gotland under 2015. Antalet pensionsavgångar
och vakanser på grund av tjänstledighet bidrog till en
omfattande rekrytering av personal under året.
Gotländsk kultur och profil
Kurser och utbildningar på Gotlands folkhögskola
ärfördelade mellan de båda enheterna, med olika
inriktning. Av tradition har skolan haft en inriktning
mot estetiska ämnen och hantverk. Yrkesverksamma
hantverkare utgör specialkompetens på folkhögskolans olika estetiska linjer. På detta sätt tryggas också
tillväxt och försörjning till den gotländska hantverkssektorn. Den kanske inte leder direkt till anställning,
men väl till småföretagande eftersom företagarutbildning ingår. Flera av folkhögskolans utbildningar är
riktade mot de kulturella och kreativa näringarna. De
kulturella och kreativa näringarna utgör en allt större
och viktigare del av det svenska näringslivet.
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Utveckling och profilering
Folkhögskolans roll i lokal och regional utveckling i närsamhället
Gotlands folkhögskola deltar aktivt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Folkhögskolan ska verka för
regionens utveckling och främja demokratisering av
det gotländska samhället. Folkhögskolan ska verka för
att minska utbildningsklyftorna och utbilda kring de
olika diskrimineringsgrunderna.
Sedan några år tillbaka är det en medveten ambition
från folkhögskolans sida att medverka i den regionala
utvecklingen och dess främsta roll är som utbildningsanordnare.
Det går inte att bara tänka regionalt, folkhögskolan är
också en del av en större marknad på den nationella
arenan. Ett ”problem” när det gäller att utbilda för en
liten region är att behovet just här ganska snabbt
mättas. Då går förstås ”överskottet” till andra regioner,
som nu delvis sker med yrkesutbildningarna. Det kan
därför inte anses vara ett misslyckande om en del av
deltagarna flyttar efter avslutad utbildning.
Folkhögskolan definierar lokal och regional utveckling som ett brett begrepp som handlar om alla de
förutsättningar som krävs för att människor ska kunna
leva och bo i en bygd. Det handlar inte bara om
försörjning utan också om att människor är delaktiga
i en demokratisk process, likaså i kommunikation,
kulturliv och föreningsliv.
Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller
att höja den allmänna utbildningsnivån. Detta är
extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta utbildningsnivåerna i landet. Viktigast här är förstås den
allmänna linjen som tillgodoser ett utbildningsbehov
bland lokalbefolkningen.
Det skall framgå med tydlighet att folkhögskolan arbetar för att främja demokratin, såväl genom folkbildningens traditionella värdegrund. Detta perspektiv
gäller dels internt, för den egna personalen, men ska

också genomsyra all undervisning och annan verksamhet. En tydlig målformulering i styrkortet är att
genus och jämställdhet ingår som ett ämne i samtliga kurser som skolan ger. Folkhögskolan har deltagit
i den regionala kompetensplattformen.
Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region Gotland. Sedan 2010 ingår folkhögskolan som en del av
verksamheterna i Gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan fick under 2015 ett extra anslag på
drygt 500 kkr från Region Gotland för att kunna
ta emot de unga arbetslösa som studerat på SMF
(studiemotiverande folkhögskolekurs). Kurserna
sker i samarbete med AF och verksamheten är
mycket framgångsrik. Pengarna gav förutsättningar
att erbjuda ett tiotal deltagare plats i de ordinarie
programmen. Båda enheterna Hemse och Fårösund
arbetar i nära relation till det omgivande samhället
och erbjuder sina tjänster på regional nivå. Fårösundsverksamheten och anläggningen har utvecklats
under drygt 10 år som den funnits till en stabil och
väl fungerande den av Gotlands folkhögskolas totala
verksamhet.

Det handlar inte bara om försörjning utan
också om att människor är delaktiga i en
demokratisk process, likaså i kommunikation, kulturliv och föreningsliv
Verksamheten i Fårösund är ett exempel på modig
och framsynt politisk vilja att utveckla den norra delen av Gotland. Region Gotland har på ett tydligt sätt
visat sin tilltro till Folkhögskolan som utbildningsform
och dess möjlighet att skapa mervärden för regionen.
Under 2015 tog nya utmaningar form allteftersom
antalet nyanlända strömmade till Fårösund. Skolan
och kustateljén blev till en mötesplats för flera nya
grupper.
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Risk och väsentlighetsanalys
		
Identifiering av händelser: Interna och externa händelser som kan påverka folkhögskolans möjligheter att nå sina mål identifieras och preciseras som risker och möjligheter och redovisas till förvaltningsnivå vid fyra tillfällen under året. Delårsrapporterna skall innehålla en beskrivning av väsentliga
och kritiska händelser. På detta sätt är risk och väsentlighetsanalysen systematiserad och dokumenteras kontinuerligt under åren.

Det är viktigt att behålla folkhögskolans demokratiska perspektiv
vad gäller människosyn och pedagogik i allt som genomförs

Riskbedömning: Risker analyseras, med utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvenser,
Inom vart och ett av de fem perspektiven i BSC, finns tydliga kvalitetsmål och kontinuerliga mätningar för att säkerställa verksamhetens mål och genomförande. Den årliga medarbetarenkäten utgör inom Region Gotland också en psykosocial skyddsrond, där risker, brister och händelser värderas,
processas med alla personalgrupper och handlings och åtgärdsplaner upprättas. Dessa handlingsplaner samverkas med berörda fack.

I samklang med arbetsmarknaden
Ambitionen kring folkhögskolans medverkan inom regional utveckling har gjort att det under året
skapat flera yrkesinriktade kurser som svarar mot behoven på den arbetsmarknaden. Hit hör Socialpedagogutbildningen som tillgodosett behovet av utbildad arbetskraft till öns behandlingsverksamhet, men som också utbildar personer från övriga landet. Filmcrew-utbildningen, som kom till
utifrån ett behov av arbetskraft till filmstudion i Fårösund, lockar numera deltagare från hela landet.
Som en aktör i regional utveckling kan folkhögskolan stötta företagande och delta i nätverksskapande och utgöra en kunskapsförsörjare till näringslivet och den lokala arbetsmarknadens behov. Det är
viktigt att behålla folkhögskolans demokratiska perspektiv vad gäller människosyn och pedagogik i
allt som genomförs.

Riskåtgärder: Ledningen väljer vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika eller reducera riskerna
inom samtliga perspektiv och anpassar åtgärderna så att de stämmer överens med organisationens
uppdrag och mål.
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Personal
Region Gotland gör varje år en medarbetarenkät hos all personal inom regionen. Med den som grund får
varje enhet uppdraget att utarbeta en handlingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra den psykiska och
fysiska arbetsmiljön. Medarbetar- och lönesamtal genomförs varje höst respektive vår. Medarbetarsamtal och
lönesamtal är relaterade till uppsatta mål och framgångsfaktorer samt för pedagoger särskilda kriterier. Här
ligger starkt fokus på folkbildningens viktigaste värden.
Varje linjeledare har ett Medarbetarkontrakt som tar sin utgångspunkt skolans vision, uppdrag och mål.
Genom linjeledarnas tydliga ansvar hamnar ledarskapet nära varje medarbetare och också nära det dagliga
arbetet på linjen. Skolledningen träffar en gång per månad linjeledarna enhetsvis. Här diskuteras kontinuerligt
skolutveckling, deltagarnas upplevelse, planering och pedagogisk utveckling.

Medarbetarenkäten 2015 visar på en klar förbättring i jämförelse med föregående års undersökning. Alla frågeområden hade förbättrade värden, medarbetarskap, ledarskap, utveckling, arbetsförutsättningar, brukare/
kund samt arbetsmiljö. Svarsfrekvensen var hög, 89% (totalt inom Region Gotland 82%). Medarbetarenkäten
utgör också den psykosociala skyddsronden.
En av framgångsfaktorerna i folkhögskolans Styrkort är att det ska finnas ett rakt och tydligt ledarskap. Ett
annat exempel är att medarbetarna ska arbeta mot samma mål. Resultaten på respektive styrtal redovisas
nedan.
Styrtal/Indikatorer
1:1 Medarbetarna ger minst värdet 4,0
gällande enhetens ledarskap.
2:1, 3:1 Medarbetarna ger minst värdet
3,9 gällande upplevelse av sin arbetsmiljö.
3:2 Medarbetarsamtal genomförs till
100%
3:3 Minst värdet 4,2 på frågan om man
känner till målen för verksamheten.
5:1 Minst värdet 4,3 gällande arbetets
värde och trivsel.
6:1 Strategisk kompetensutvecklingsplan
följs upp och revideras årligen.
7:1 Deltagarna ger minst värdet 70 på att
lärarnas arbetssätt är bra.
7:2 Minst värdet 4,0 på frågan om medarbetarna får tillräckligt stöd för att kunna
utföra sitt arbete
8:1 Integrerad jämställdhetsplan uppdateras årligen.

1:1 Värde 4,41 (4,07)
2:1 Värde 4,09 (3,92)
3:2 Antal 96%
3:3 Värde 4,51 (4,33)
5:1 Värde gällande arbetets meningsfullhet, 4,61 (4,65).
6:1 Har inte reviderats under
2015.
7:1 Värde 74 (72)
7:2 Värde 4,37 (3,93)
8:1 Har ej utförts
6

Systematisk
fortbildning
Under 2013 gjordes åtgärder för att systematiskt arbeta
med fortbildning. Skolan tog fram en plan för den fortbildning som ska vara ”minsta gemensamma nämnare”
för personalen. Målsättningen under 2015 har varit att
uppdatera planen men det har inte gjorts på grund av att
andra utbildningsinsatser prioriterats.
Under året har en omfattande utbildning i kommunikation genomförts, avsikten har varit att skapa förtroende
och goda relationer mellan olika personalgrupper och
göra överenskommelser om förhållningssätt och bemötande.
Exempel på kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits;
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•

En egen studerandeenkät har utarbetats och använts
under 2015. Målsättningen var att inte ställa samma
frågor vår och höst, utan göra en enklare och kortare
enkät som skiljer sig mellan terminerna. Under hösten
ville vi ställa frågor på områden som går att förbättra
till nästkommande termin och i vårens enkät frågor
som handlar mer om måluppfyllelse, både för deltagaren, skolan och samhället.

•

Åtgärder har genomförts på enheten Hemse för att
aktualisera kursrådets uppdrag. Det har handlat om
att göra en tydligare struktur vad gäller beslutsgång
och förankring av synpunkter, både från och till kursrådet. Bland annat så har ansvaret för arbetsmiljön för
studerande lagts på kursrådet. Målsättningen har varit
att öka deltagarinflytandet vilket har uppnåtts.

•

Under året har en kartläggning genomförts av de
avgifter som skolan tar ut av deltagarna, t ex externatavgift och olika materialavgifter. Målsättningen är att
alla avgifter ska vara tydliga och ”genomskinliga”.

•

En omarbetad hemsida har tagits i bruk under året. Ett
kontinuerligt arbete pågår med att göra informationen så lättåtkomlig och tydlig som möjligt.

Måluppfyllelse och nyckeltal
Brukare
Målet för perspektivet brukare (deltagare) är att de upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och blir respektfullt bemötta.
Gotlands folkhögskola genomför varje termin en enkätundersökning bland sina deltagare på läsårskursern som ska ge svar på Styrkortets indikatorer.
Här följer måluppfyllelse av skolans styrtal med enkätvärden och tendenser i jämförelse med föregående mätning.

95 %

81

94 %

av deltagarna skulle
rekommendera andra att
studera på Gotlands
folkhögskola

är indexet för om
deltagarna är nöjda med
utbildningen
(ska vara minst 76)

av deltagarna har svarat ”Ja”
på frågan om de trivs
på internatet

Styrtal/ Indikatorer:
1:1 Minst 90% av kursdeltagarna som rekommenderar andra att studera vid våra skolor.
1:2 Kundnöjdindex (KNI) ska ha ett värde på minst
70.
1:3 Indexet för om deltagarna är nöjda med utbildningen ska vara minst 76.
1:4 Totalindex för deltagarnas mål ska vara minst 72
2:1 Deltagarna anser att studierna har gett dem
bättre självförtroende, index minst 71.
2:2 Deltagarna anser att de fått de kunskaper de
trodde de skulle få, index minst 72.
2:3 Deltagarna kan samarbeta bra, index minst 72.
3:1 Undervisningen tar tillvara deltagarnas egna
kunskaper och erfarenheter, index minst 69.
3:2 De som arbetar på skolan lyssnar på deltagarna,
index minst 76.
3:3 Skolan arbetar demokratiskt, index minst 71
4:1 Minst 90% av deltagarna svarar ”Ja” på frågan om
de trivs på internaten.
5:1 Deltagarna har blivit mer medvetna om jämställdhet mellan könen, index minst 60
6:1 Inventering av skolans lokaler
7:1 Kursernas innehåll är tydligt, index minst 68.

1:1 95% skulle rekommendera andra
1:2 KNI=71
1:3 Skolans deltagare 81
1:4 Skolans deltagare 75
2:1 Skolans deltagare 74
2:2 Skolans deltagare 73
2:3 Skolans deltagare 76
3:1 Skolans deltagare 69
3:2 Skolans deltagare 78
3:3 Skolans deltagare 74
4:1 Skolans deltagare 94%
5:1 Skolans deltagare 65
6:1 Mätning saknas
7:1 Skolans deltagare 65
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Verksamhetsstatistik
Utbildningsbakgrund, deltagare ht 2015, långa kurser endast de som rapporterats till Fbr
Kurs

Utan grskolekomp

Med grskolekomp

Utan gymnutbildning

Med 2-årig
gy-utbild.

Med 3-årig
gy-utbild.

Med högre
utbildning

Allmän linje

4

12

27

29

4

0

AL, extra platser

0

0

1

0

0

0

Etableringskurs

9

0

0

0

0

0

Särskild linje

0

1

11

13

121

15

Åldersgrupper, deltagare ht 2015, långa kurser endast de som rapporterats till Fbr
Kurs

< 18 år

18-24 år

25-29 år

30-35 år

46-60 år

> 60 år

Allmän linje

0

51

9

8

8

0

AL, extra platser

0

1

0

0

0

0

Etableringskurs

0

0

0

8

1

0

Särskild linje

0

92

15

22

16

16

18-24 år

353

77 deltagare

Är den största
åldersgruppen
på folkhögskolan

deltagare studerar på
Gotlands folkhögskola
läsåret 2015/2016

började på Allmänna Linjen
2015/2016. Det är utbildningen
med flest deltagare.

Antal studerande 2013 – 2015, långa kurser
Läsår

Antal delt.

Utländsk bakgrund

Funktionshinder

2013/2014
2014/2015
2015/2016
Ej rapp. FBR 15/16

232
227
238
115

7
10
10
0

42
41
44
0

Uppdragsutbildning 2015
(Ej rapporterat till FBR)
Uppdragsutbildning

Antal kurser

Antal deltagare

Antal kvinnor

Påbyggnadskurs, Filmcrew

1

6

3
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Verksamhetsstatistik
Folkbildningsrådet införde under 2013, en begränsning på hur mycket folkhögskolorna får redovisa som
underlag för statsbidrag. Högst 125% av tilldelade deltagarveckor får redovisas. För Gotlands folkhögskola är
tilldelningen 6 081 deltagarveckor 2015 vilket innebär att en stor del av skolans verksamhet inte kan redovisas
till Folkbildningsrådet. I tabellerna nedan redovisas sådan verksamhet med kolumner och rader med överskriften ”Ej rapporterat till FBR”.
Antal studerande höstterminen, läsåret 2015/16
HEMSE

Antal
kurser

Antal
deltagare

Antal
kvinnor

Avbrott Delt. Ej
redov. FBR

Kurstyp

Kursnamn

1

Allmänna linjen, baskurs samt
årskurserna 1-3, inkl extraplatser

7

51

23

6

1

Allmänna linjen, Enter för deltagare
med
Aspbergers syndrom

1

13

4

1

1

Allmänna linjen, Livskraft

1

12

10

2

2

Fotolinjen

2

21

13

0

2

Musiklinjen med profilerna gitarr,
sång och folkmusik

2

18

7

0

2

Textila hantverkslinjen med profilerna
textil och halvtidskurs i återbruk

3

33

32

0

21

Etableringskurs för nyanlända

4

9

6

0

2

Internationell arkeologikurs

18

2

Datorkurs för äldre

6

2

Deltidskurs

23

FÅRÖSUND
Kurstyp

Kursnamn

Antal
kurser

Antal
deltagare

2

Socialpedagogisk utbildning, EGY

3

34

21

0

2

Ella pop-/rocklinje

2

10

10

1

2

Filmcrew

2

13

5

0

2

Skrivarlinjen

2

13

8

0

2

Storyutbildningen

2

11

5

1

2

Deltidskurser

57

2

Arkeologi 4 v

11
31

TOTALT

Antal
kvinnor

238

Avbrott Delt. Ej
redov. FBR

144

11

115

Antal deltagarveckor, 2013 – 2015
Kurstyp

Kursnamn
1
2
3
4
9
11
15
21

Allmänna linjen
Särskilda kurser
Korta kurser
Allmänna linjen, extra platser
Uppdragsutbildning
Kulturprogram
SMF - studiemotiverande fhsk-kurs
Etableringskurs
TOTALT ANTAL DELTAGARVECKOR

2013

2014

2015

Ej FBR 2015

2 224
5 412
0
232
0
0
168
0

2 227
5 147
0
150
0
0
176
0

2 362
5240
0
396
0
0
26
364

0
812
702
0
130
0
0
0

8 036

7 700

8 388

1 644
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Inkludera mera
Under 2015 slutförde folkhögskolan sin
del av arbetet i ett nationellt projekt
under namnet Inkludera mera. Projektet
syftade till att öka medvetenheten och
insatserna för de nya svenskar som varje
år kommer till vårt land. Projektet syftar
till att motverka främlingsfientlighet
och rasism. Med seminarier och utbildningsinsatser hade projektet ambitionen att förbättra möjligheterna för nya
svenskar att bli en del av det svenska
samhället och snabbare kunna nå egen
försörjning. En metodbok producerades
under året. Projektet syftade också till
att utbilda folkhögskolans egen personal i frågor gällande invandring och
omhändertagande.
Projektet finansierades av Allmänna
Arvsfonden.

22 deltagare

9

har medverkat aktivt i
arbetsgruppen av projektet
Inkludera mera

aktiviteter har genomförts
på Gotlands folkhögskola
genom projektet

35-40 st
deltagare har via Inkludera
mera volontärarbetat på
härbärgen, arrangerat
språkcaféer samt haft
manifestationer
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Korta kurser och sommarkurser
Folkhögskolans verksamhet kan delas upp i tre
terminer, läsårets två och sommaren som vi kallar
”den tredje terminen”. Gotlands folkhögskola har
en omfattande verksamhet också under sommaren. Under 2015 genomfördes 28 korta kurser och
sommarkurser för totalt 539 deltagare, vilket är ca
15% lägre än 2014. Korta kurser och sommarkurser
har inte redovisats till Folkbildningsrådet eftersom
de inte rymts inom taket på 125% av tilldelade
deltagarveckor.

Redovisning, kort-/sommarkurser 2011 – 2015
(Ej rapporterat till FBR)
År

Antal kurser

Antal deltagare

Antal delt. v

2011

29

573

743

2012

32

742

813

2013

32

748

961

2014

36

742

831

2015

28

553

702

Här följer några exempel på kurser:

Närproducerat på Gotland - Fjärilar och natur på Gotland - Flora o fauna
på St Karlsö - Arkeologikurser både på svenska och engelska - Gotländsk o
Irländsk Folkmusik - Landskapsmåleri - Moderna lapptäcken - Folkets Almedalsvecka -Gotländsk kyrkokonst - Fårö på cykel
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Ekonomi
Folkhögskolans framgångsfaktorer beskriver en ekonomi i balans. Andra framgångsfaktorer är att göra ekonomin känd för medarbetarna, skapa ett större handlingsutrymme och ha hög träffsäkerhet i prognoserna.
Under 2015 var folkhögskolans omsättning knappt 48 mkr, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år.
Främsta orsaken till ökningen är statsbidrag riktade till etableringskurser för nyanlända samt filmsatsningen i
Fårösund, det så kallade Filmklustret vilket genererade extra medel.

Styrtal /Indikatorer
1:1 Följa upp ekonomin löpande,
uppföljningsrapporter varje månad.
2:1 Ekonomisk information på APT
e.dyl, vid minst 4 tillfällen/år.
3:1 Skapa alternativ finansiering
och minska bidragsberoende,
jämfört med föregående år
4:1 Förbättra processerna kring
ekonomisk styrning och uppföljning

1:1 Har genomförts.
2:1 Har genomförts.
3:1 Andelen egna intäkter har ökat

4:1 Förbättras kontinuerligt

Finansiering
I följande diagram redovisas omsättningen under tio år uppdelad på region, stat och egen finansiering.
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Ekonomi
Antalet genomförda deltagarveckor är grunden för statsbidrag. Folkbildningsrådet fastställer taket för antalet bidragsberättigade deltagarveckor. För Gotlands folkhögskola har grundtilldelningen i princip legat stilla
sedan 2006 (till och med sänkts något). Den höjning som finns (se nedan) innevarande verksamhetsår, beror
på så kallade ”Extra platser” på Allmänna linjen som infördes 2013. Finansieringen av resterande veckor måste
ske med andra medel, antingen genom insats från huvudmannen, uppdragsutbildningar eller genom annan
försåld verksamhet.
Ovan finns beskrivet det tak som Folkbildningsrådet infört under 2013, att skolorna inte får registrera mer än
125% som underlag för statsbidrag. Detta har inneburit en bromsning i Gotlands folkhögskolas verksamhet.
Den verksamhet som inte får rapporteras till Folkbildningsrådet anses inte vara folkbildningsverksamhet
och får då inte heller rapporteras som kurser berättigade till CSN. Följden av detta blir en inlåsningseffekt för
Gotlands folkhögskola som endast kan utveckla nya kurser eller utöka antalet studerande på bekostnad av
befintliga. I nedanstående tabell redovisas antalet deltagarveckor för tiden 2004-2015, genomförda, tilldelade
och hur många deltagarveckor som finansierats med andra medel.

År

Allmänt statsbidrag inkl.
extra pl.

Tilldelning
FBR
inkl. extra pl.

Procent av FBR

Annan finansiering

2004

8 417

6 848

123 %

1 889

2005

8 268

6 848

121 %

3 294

2006

8 779

6 093

144 %

3 032

2007

8 159

6 093

134 %

3 579

2008

8 030

6 093

132 %

1 190

2009

9 471

6 093

155 %

232

2010

9 195

6 093

151 %

1 061

2011

9 081

6 093

149 %

833

2012

9 748

6 089

160 %

570

2013

7 868

6 244

126 %

2 421

2014

7 524

6 231

121 %

2 270

2015

7 998

6 406

125 %

2 034

14

Styrprocesser och demokrati
På folkhögskolan finns ett antal styrgrupper som regelbundet
sammanträder och där varje grupp har olika ansvarsområden.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen beslutar på delegation från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som även
är folkhögskolestyrelse om utbildningsutbud och kurstider. Övriga ärenden som ledningsgruppen
behandlar är av övergripande slag, t ex gemensamma planeringsdagar, utformningen av prospekt,
utvärderingar, budget, marknadsföring och personalärenden.
Skolans ledningsgrupp har bestått av rektor Thomas Nilsson, kanslichef Solbritt Lindh, tf biträdande
rektor Anders Holstensson under vårterminen för att efterträdas av ordinarie Björn Sölvhammar i augusti, linjeledare Eva Alvinge, linjeledare Mats Hallberg, linjeledare Lise Axelson och sommarkursansvarig
Agneta Lindqvist.

Linjeledare

Kursråd och skolråd

Varje linje företräds av en linjeledare som har ett
av rektor delegerat ansvar för linjens ekonomi,
arbetsmiljö, planering och ett operativt personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras i ett avtal.
Rektor samlar linjeledarna vid ca två till tre tillfällen per termin för planering och överläggning.

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

Övriga grupper
Härutöver har skolan bland annat samverkansgrupp, och linjeråd med klasskonferenser.

Folkbildningsnätet - skolans intranät
Alla som är verksamma på skolan – personal, studerande får tillgång till Folkbildningsnätet där till exempel alla protokoll och diverse styrdokument finns tillgängliga.
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Folkhögskolan som kulturcentrum
Ett av de statliga uppdragen till folkhögskolan är att
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Gotlands folkhögskola har under
2015 på många olika sätt erbjudit och deltagit i lokala
kulturarrangemang. Folkhögskolan har i grunden
god lokal förankring. Lokalbefolkningen kommer till
skolan i olika sammanhang. En del föreningar nyttjar
skolans lokaler. Skolan har också många arrangemang
som är öppna för allmänheten. Det är allt från stora
evenemang som konserter, teaterföreställningar,
utställningar och kulturkvällar till mindre och mer
frekventa, som cafékvällar, film- och danskvällar.
Under 2015 har en satsning kallad ”Mitt i veckan”
fortsatt med olika program mestadels baserad på
musik genomförts under i stort sett hela året. Folk på
orten deltar i större eller mindre utsträckning, men
skolan är definitivt en öppen plats. Både anställda och
studerande deltar också i aktiviteter i samhället. De
studerande på musiklinjerna genomför ofta offentliga konserter. De studerande på speciallinjerna inom
textil/skinn, foto, film, etc. har årliga utställningar och
publika arrangemang. Skolan står som värd för två
stora arrangemang som exempelvis ”Internationella
dagen” som genomförs under hösten och som samlar

hundratals besökare. Ett annat exempel är ”Skaparfestivalen” som genomförs under våren för tredje året i
rad, där hantverkare och kreatörer ställer ut och håller
workshops. Detta arrangemang samlar drygt 500
deltagare. I båda dessa arrangemang utgör folkhögskolan navet och samlingsplatsen i samarbete med
andra lokala och nationella aktörer.
En annan viktig del av folkhögskolans bidrag till
breddat kulturutbud är deltagandet i Kustateljén –
Gotlands Filmcentrum & Kulturhus.
Arbetet med projektet har utvecklats positivt under
2015. Region Gotland beslutade år 2014 att starta
ett med hjälp av regionala tillväxtmedel ett treårigt
projekt i Fårösund kallat ”Filmklustret”. Filmklustret är
ett samarbete mellan de verksamheter som verkar
inom film på Gotland. Ansvaret och projektägarskapet tilldelades folkhögskolan. Verksamheten har
sina lokaler i Kustateljén och där ingår även folkhögskolans Filmcrew-utbildning samt Storyutbildning
flyttade in i Kustateljén. Andra delaktiga verksamheter
är Gotlands filmfond, Film på Gotland samt Kulturoch Fritidsförvaltningens ungdomsgårdsverksamhet
i Fårösund.
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Samhällsutveckling
Statens stöd till folkbildningen har fyra övergripande syften. Det ska stödja verksamhet som bidrar till
att stärka och utveckla demokratin och att bidra
till att göra det möjligt för människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen. Stödet ska ha till syfte att bidra
till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället samt till att bredda
intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskolans hela verksamhet vilar på statens
syften med folkbildningen. Vidare är verksamheten
en direkt följd av politiska beslut i Region Gotland
där etableringen och expansionen av verksamheten
i Fårösund utgör ett betydande inslag i den regionala
utvecklingen på norra Gotland. Här spelar folkhögskolans erbjudande om utbildning en viktig roll och
ett av målen är att få fler gotlänningar att studera
vidare.
Regional utveckling går ut på att få en större del av
arbetskraften i arbete. Folkhögskolans arbete syftar till
att ge deltagare kunskap om god hälsa, samt utbildning och delaktighet i samhället. Därför handlar regional utveckling i en vidare mening om allt som får
människor att växa, både mänskligt och ekonomiskt,
och ett demokratiskt samhälle där människor känner
sig delaktiga är minst lika viktigt som de ekonomiska
förutsättningarna. Gotlands folkhögskola finns med

som en av aktörerna i utvecklingsarbetet inom utbildningssatsningen, men har också en bredare roll.
Under 2015 ökade antalet nyanlända på Gotland. I en
särskild insats på uppdrag av regeringen som kallas
Etableringsutbildning samverkade folkhögskolan
med Arbetsförmedlingen för att ge de nyanlända
svenskundervisning och samhällsintroduktion. Verksamheten startade upp och etablerades under året.
Skolan har under året samarbetat med Arbetsförmedlingen i rekrytering av ungdomar till de särskilda
utbildningsplatser som kallas Studiemotiverande
folkhögskolekurs, SMF. Finansieringen av platserna
sker av ett särskilt anslag från regeringen via Arbetsförmedlingen och riktar sig till arbetslösa ungdomar.
Från de kurser som har genomförts har de studerande gått vidare till andra utbildningar på folkhögskolan.
Under året har Region Gotland finansierat 10 utbildningsplatser för att möjliggöra vidare studier för SMFdeltagarna på Allmänna linjen.
Under året har folkhögskolan fortsatt sitt samarbete
med Komvux och Länsmuseet i ett särskilt projekt om
fördjupad kunskap om den gotländska historien och
kulturen riktat till SFI-studerande i Visby.

På Gotland spelar folkhögskolans erbjudande om utbildning en viktig
roll och ett av målen är att få fler gotlänningar att studera vidare

Styrtal/Indikatorer
1:1 Anordna minst 10 uppdrags/samverkansutbildningar
2:1 Utvärdera marknadsföringsinsatserna
genom att ta fram statistik för hur deltagare söker och får information
3:1 Aktiva info.insatser under långkursernas introduktionsveckor som ska resultera
i att minst 50 pers väljer att skriva sig på
Gotland
4:1 Erbjuda minst 50 offentliga kulturarrangemang
4:2 Deltagarna uppger att de blivit mer
intresserade av kultur än tidigare, index
högre än 60
5:1 Utveckla miljöprofilen
5:2 Index högre än 60 på frågan om
deltagarna anser att deras kunskaper om
miljöfrågor har ökat
6:1 Mäta andel studerande som söker
vidare till annan utbildning
6:2 Vid antagning till allmänna linjen prioritera sökande med lägre utbildning.

1:1 Under 2015 genomfördes 1 uppdragsutbildningar
2:1 Enkät har genomförts hos
Deltagarna kring hur de söker
Information på internet.
3:1 Innan den 30 okt valde 46 (26)
deltagare att skriva sig på Gotland
4:1 Har inte registrerats under 2015
4:2 Värde 57
5:1 Miljövecka har genomförts,
Skaparfestival samt föreläsningar
med miljökunskap
5:2 Värde 53
6:1 Frågan har utgått
6:2 Se tabell sidan 7

18

Omvärldsanalys
Det går att konstatera att efterfrågan på folkhögskolornas utbildningar och kurser över landet får
betecknas som god. På Gotlands folkhögskola har
samtliga linjer rekryterat deltagare i tillfredsställande
omfattning. Allmänna linjen är den i särklass största
enskilda linjen med nästan 80 deltagare och utgör ca
29% av verksamheten rapporterad till FBR. Deltagarna
på allmänna linjen har idag en svagare utbildningsbakgrund än tidigare. Utvecklingen har tvingat folkhögskolan att nyttja mer socialpedagogiska resurser
för att klara utmaningen. Vi befinner oss i en tid där
många reformer inom utbildningssektorn gör läget
svårbedömt eftersom rekryteringsunderlaget inte är
självklart från år till år.
Under 2015 har marknadsbilden för vuxenutbildare
också förändrats. Ett antal privata företag och bolag
lägger upp kortare eller längre utbildningar, som
vänder sig till arbetsförmedling och försäkringskassa
samt framväxten av nya YH-utbildningar innebär att
utbudet och konkurrensen av utbildningar och kurser
för vuxna har ökat under de senaste åren. Gotlands
folkhögskola har inte kunnat se att dessa faktorer
påverkat den egna rekryteringen i någon större
omfattning.

och arbetstillfällen minskar ständigt, vilket Fotolinjen
har märkt av på det sätt att antalet sökanden minskar
år från år. Samtal om profil och inriktning pågår kontinuerligt och skolan följer utvecklingen noga.
I Folkbildningsrådets redovisning över folkhögskolornas ekonomi framgår det att många skolor runt
om i landet brottas med ekonomiska problem. Flera
av skolorna redovisar underskott i boksluten för
andra eller tredje året i rad. En faktor som framgår av
en nationell genomlysning är att internatskolor har
generellt svårare att få ekonomin i balans. En slutsats
som går att dra gällande folkhögskolans framtida
rekrytering av elever och ekonomi i balans ger för
handen att aktiv marknadsföring och samverkan med
andra aktörer är nödvändiga förutsättningar för att nå
en gynnsam utveckling.
För Gotlands folkhögskola är den omfattande sommarkursverksamheten en viktig del för att nå en
balanserad ekonomi. Under de senaste åren har
marknadsföringsinsatser gjorts för att nå fler deltagare till skolans sommarkurser. Förutom deltagare från
Gotland vill vi nå och erbjuda turister som besöker
Gotland en meningsfull vistelse där bildning och
lärande ingår.

Branschen för fotografer har förändrats i hög grad

Förutom deltagare från Gotland vill vi nå och erbjuda turister som
besöker Gotland en meningsfull vistelse där bildning och lärande ingår
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Kvalitetsarbete
Sedan 2005 arbetar Gotlands folkhögskola med det
systematiska kvalitetsarbetet utifrån modellen balanserade styrkort, BSC. De fem perspektiven Brukare
– Medarbetare – Ekonomi – Processer – Samhälle,
är regionövergripande och målen är gemensamma
för alla förvaltningar men de framgångsfaktorer som
leder fram till målen är olika beroende på verksamhet. Gotlands folkhögskolan har således ett eget BSC.
För att veta att verksamheten är på rätt väg definieras
styrtal, eller indikatorer som ska vara konkreta och
mätbara.
För att följa upp styrtalen används ett flertal olika
verktyg:
•
•

kursspecifika studerandeenkäter 1ggn/år
gemensamma studerandeutvärderingar för hela
skolan 2 ggr/år –
•      medarbetarenkäter 1 ggn/år
• ekonomiuppföljning varje månad, samt två delårsbokslut i mars samt i augusti.
• processkartläggning beroende på behov och
område
• medarbetar- och lönesamtal vardera 1 ggn/år
• djupintervjuer och utvecklingssamtal med deltagare, minst 1 ggn/år
• lönejämförelser ur ett jämställdhetsperspektiv
• mätning av andelen Ekologiska inköp, 1 ggn/år
• mätning av energiförbrukning
• SKL:s jämförelsemätningar
Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i led-

nings- och personalgrupp samt i klass- och skolråd
när det är lämpligt. Resultat och handlingsplaner redovisas sedan vidare till koncernnivå inom regionen.
Styrkortet revideras årligen utifrån de resultat som
framkommit genom att både framgångsfaktorer och
styrtal analyseras och stäms av mot målen. Arbete
med att hitta bra och mätbara styrtal pågår konstant
för att säkerställa att vi mäter det vi önskar.
Varje linje tar utifrån studerandeenkäten, fram minst
tre förbättringsområden där det finns låga värden
samt ett förbättringsområde där utbildningen har
lyckats bra. Stort fokus läggs på HUR-frågor. HUR att
organiserar, planerar och arbetar vi för att få högre
måluppfyllelse, är exempel på frågor som ställs.
Utifrån det tas handlingsplaner fram. Hur deltagarna tänker på varje linje reflekteras tillsammans med
övriga linjeledare och samlas upp av skolledningen.
Det mesta förbättringsarbetet sker på varje linje som
en följd av de dagliga processerna. Skolans arbetssätt präglas i hög grad av delaktighet och inflytande
där planering och innehåll i stor utsträckning sker i
samspel mellan pedagoger och studerande. Reflektion kring metod och lärande är en del i vardagen
och därigenom sker utveckling och ständig förbättring. Kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamhet
genomförs kontinuerligt. Genom att kartlägga olika
processer, små och stora, upptäcker man var rutinerna brister.
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Processer
Folkhögskolans huvudprocess är bildning och därtill kommer ett antal stödprocesser. Huvudprocessen är
kartlagd och ett antal av stödprocesserna. Det övergripande målet är att det ska vara processer av god kvalitet
till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting. Total kostnad per deltagarvecka på Gotlands
folkhögskola är 3 584 kr vilket är ca 10 % under riket, även undervisningskostnaden per deltagarvecka ligger
under riket ca 15 %, på Gotland är den 1 486 kr/dv. Övriga nyckeltal som vi valt för att mäta våra processers
effektivitet redovisas nedan.
Sedan lång tid tillbaka så har Gotlands folkhögskola haft ett särskilt fokus på att arbeta med genusfrågor och
göra både personal och studerande mer medvetna. Under året har ett arbete inletts med att bredda begreppet till att inte bara gälla diskriminering utifrån genus utan fler diskrimineringsgrunder, begreppet intersektionalitet har lyfts in.
Se uppföljning av styrtalen i tabellen nedan.

Styrtal/Indikatorer
1:1 Antal avbrott bör inte överstiga 10% för allmän
linje och 5% för särskilda linjer.
2:1 Deltagarna ger minst värdet 68 på frågan om
kursernas innehåll är tydligt.
3:1 Söktrycket är minst 1,4 på allmän kurs och 2,0
på särskild kurs.
3:2 Sammanvägt index för folkhögskolans mål,
minst 65
4:1 Kontinuerligt kartlägga och utvärdera processerna.
5:1 Identifiera brister, upprätta åtgärdsplan, åtgärda och återkoppla.

1:1 Allmän linje 9,2 %
Särskilda linjer 1,3 %
2:1 Värde 65,2
3:1 Allmän kurs 1,5
Särskilda kurser 1,9
3:2 Värde 60
4:1 Genomfört
5:1 Genomfört

6:1 Genuskunskap finns i samtliga linjers kursplaner
6:2 Deltagarna ger minst det sammanlagda
värdet 65 på frågan om kunskaperna har ökat om
jämställdhet mellan människor
7:1 Utveckla kunskapen om det entreprenöriella
lärandet

6:1 Genomfört
6:2 Värde 65
7:1 Ej genomförts under
året

Sammanfattning
Året 2015 har på Gotlands folkhögskola präglats av intensivt arbete och
framgång i avseendet nöjda medarbetare och deltagare.
Folkhögskolan har uppfattat sig som en tydlig del av GVF och för folkhögskolan har det inneburit en stimulans att utvärdera verksamheten i ett
större sammanhang med jämförelsetal där man tydligt ser folkhögskolans
fördelar. Under året lades förslag om sammanslagning av GVF och BUF
till en helt ny Utbildnings och arbetslivsförvaltning. Sammanslagningen
beslutades genomföras vid årsskiftet 15/16.
Under de senaste 10 år har Gotlands folkhögskola expanderat sin verksamhet. Etablering av nya verksamheter till nya målgrupper sker hela
tiden vilket medför ganska stora påfrestningar för organisation, pedagogik
och administration. Det kräver en hög flexibilitet och vilja till förändring
som ofta kräver nya sätt att arbeta. Med dessa påfrestningar i åtanke visar
uppföljningarna att det råder god stämning bland både medarbetare och
deltagare på såväl den gamla som den nya enheten och att 2015 har varit
ett framgångsrikt år ur verksamhetssynpunkt.
Hemse den 15 juni 2016

Saga Carlgren		
ordförande i Gymnasie-		
och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands folkhögskola

Thomas Nilsson
rektor

Resultaträkning 2015
Text
Org
464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel
Taxor o avgifter
Övriga intäkter/inkomster
Hyror och arrenden
Bidrag*
Försäljning vht o
entreprenader
Summa vht intäkter

Årsbudget
Ack utfall
tkr
tkr
Jan 15 - Dec 15 Jan 15 - Mån 13 15

Resultat
tkr

-4 183,0
0,0

-4 559,8
-24,3

376,8
24,3

-5 290,0
-15 300,0

-4 579,5
-15 130,3

-710,5
-169,7

-2 780,0
-27 553,0

-3 759,0
-28 052,9

979,0
499,9

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

1 196,0
26 692,0
8 861,0
2 040,0
2 701,0
5 636,0
–1 107,0
48 233,0

922,6
26 588,9
8 761,2
2 012,1
2 591,5
5 714,5
1 074,2
47 665,0

273,4
103,1
99,8
27,9
109,5
-78,5
32,8
568,0

Resulat f finansiella poster

20 680,0

19 612,1

1 067,9

RESULTAT

20 680,0

19 612,1

1 067,9

Not*
Specifikation ab bidrag
Statsbidrag från FBR
Basbidrag
Utvecklings- och profileringsbidrag
Volymbidrag (1 540 kr/dv)
Volymbidrag för Extra platser Allmän kurs
Språkschablom (250 kr/dv)
Förstärkningsbidrag

-11 276 000
-670 000
-300 000
-9 364 700
-534 400
-16 000
-390 900

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM
Särskilt utbildningsstöd

-1 811 000
-1 811 000

Övriga bidrag
Etableringskurser
Studiemotiverande folkhögskolekurs
Projektmedel, Inkludera Mera
Projektmedel, Filmkluster i Fårösund
Arbetsmarknadsstöd
Övrigt

-2 043 302
-400 000
-42 000
-43 556
-677 617
-640 430
-239 699

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Thomas Nilsson/Lena Nordström

Ärendenr GVN 2015/126
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 18 maj 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Kompletterande utbildningsutbud för Gotlands folkhögskola läsåret
2016/17 – långa kurser
Förslag till beslut

Nämnden föreslås godkänna Gotlands folkhögskolas kompletterande
kursutbud för läsåret 2016/2017 avseende långa kurser.
Bakgrund

Gotlands folkhögskolas kursutbud är ofta föränderligt då folkhögskolan följer
andra samhällsaspekter än demografiska former och utbudet anpassas efter
individens och samhällets behov. Utbudet präglas av valfrihet, jämlikhet och
mångfald. Detta resulterar i att det kursutbud som nämnden i första hand kan
besluta om är de långa kurserna. Beslut om utbildningsutbudet långa kurser för
läsåret 2016/2017 togs vid sammanträdet 2015-10-21, GVN 2015 § 85.
Därför föreslås nedanstående förändring av kursutbudet för enheterna Hemse
och Fårösund.
Enheten Hemse
 SFI - undervisning i svenska för invandrare, ny utbildning.
Enheten i Fårösund
 Allmän linje bas – åk 3, ny utbildning.


Specialpedagogisk linje 2 år, ny profil mot internationella möten –
migration och mottagande.



SFI - undervisning i svenska för invandrare, ny utbildning.



Etableringsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd, 24 veckor
som en del av etableringsplanen i samarbete med Arbetsförmedlingen,
ny utbildning.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget till kompletterande kursutbud är
beräknat på de ekonomiska ramar som tilldelats folkhögskolan.
Lena Nordström
Gymnasiechef och t.f chef vuxenutbildning

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Antal sökande per studieväg
Ant platser

Ans.kod

20161
Behöriga sökande
1:a hand Övriga

S-behöriga sökande
1:a hand Övriga

BA

Bygg- och anläggningsprogrammet

25

19

38

13

18

BF

Barn- och fritidsprogrammet

24

19

46

9

14

EE

El- och energiprogrammet

30

36

50

9

9

EK

Ekonomiprogrammet

60

58

129

4

6

ESBIL

Estetiska programmet - bild och formgivning

10

8

10

1

4

ESMUS

Estetiska programmet - musik

15

7

9

0

2

FT

Fordons- och transportprogrammet

16

6

22

14

15

HA

Handels- och administrationsprogrammet

26

30

61

4

20

HT

Hotell- och turismprogrammet

16

14

58

8

10

HU

Humanistiska programmet

15

8

25

0

4

NA

Naturvetenskapsprogrammet

32

28

82

0

2

NBDJU

Naturbruksprogrammet inr djur

15

6

11

2

4

NBLAN

Naturbruksprogrammet inr lantbruk

10

4

3

4

6

RL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

16

17

54

6

20

RXS

Sjöfartsutbildningen - riksrekryterande

12

2

20

3

6

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

90

92

147

3

9

TE

Teknikprogrammet

32

33

49

4

3

VF

VVS- och fastighetsprogrammet

10

8

36

4

9

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

16

12

24

7

15

Tot ant platser/sökande:

stvsok IST Sverige AB

470

407

95

24

30

60

10

15

16

26

16

15

32

15

10

16

12

90

32

10

16

24

30

60

10

15

16

26

16

15

32

15

10

16

12

90

32

10

16

BF

EE

EK

ESBIL

ESMUS

FT

HA

HT

HU

NA

NBDJU

NBLAN

RL

RXS

SA

TE

VF

VO

statgtfor IST Sverige AB

19 stv.

470

25

25

BA

470

Ant

Anskod

Org

Platser

497

24

13

35

106

3

23

8

7

31

8

16

30

19

5

9

66

41

20

33

Tot

89

9

4

1

5

2

5

4

2

0

0

5

4

12

0

2

6

8

8

12

S

Varav:

489

23

13

35

104

3

23

8

7

30

8

16

29

19

5

9

65

41

20

31

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

6

Hemk Frisök

Förstahandssökande

455

16

10

32

90

11

16

10

14

32

10

16

26

16

8

9

60

30

24

25

Tot

182.50
215.00
102.50
155.00
135.00
192.50
187.50
0.0000
227.50
22.500
82.500
200.00
140.00
225.00
212.50
180.00
155.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

366

14

9

29

81

3

12

7

7

28

8

9

17

11

5

9

54

27

449

16

10

31

90

7

16

10

14

32

10

16

26

16

7

9

60

30

0

196.0

170.00

24

0

16

216.0

208.0

253.0

260.0

199.0

229.0

156.0

166.0

285.0

203.0

213.0

221.0

176.0

295.0

255.0

261.0

211.0

Medel

209.0

grupp 0

218.75

203.75

248.75

253.75

175.00

223.75

161.25

190.00

292.50

220.00

208.75

215.00

173.75

323.75

260.00

258.75

205.00

187.50

210.00

Median

Jämförelsetal

Varav:
1:a h Hemk Frisök Lägst
0
20
25
160.00

Antagna

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Gotland (0980) period 20161

18

8

9

37

0

23

1

0

8

0

15

28

16

0

0

24

24

13

20

Tot

123

9

4

6

22

0

11

1

0

2

0

7

12

8

0

0

12

14

4

11

1:a h

Reserver

15

0

0

0

0

1

0

0

1

0

5

0

0

0

7

1

0

0

0

0

Led pl

16-04-14

17:38:35

1

Budgeterat antal elever åk 1 15 september
Population, från procapita
Wisbygymnasiet norr

560

Budget

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

25

El- och energiprogrammet (EE)

29

Fordons- och transportprogrammet (FT)

16

Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU, NP)

20

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

57

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

10

Teknikprogrammet (TE)

32

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Totalt WGN

Wisbygymnasiet söder

10
199

Budget

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

20

Ekonomiprogrammet (EK)

60

Estetiska programmet (ESBIL, ESTEA)

10

Estetiska programmet (ESMUS)

14

Estetiska programmet (ESTEST0S)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)

26

Hotell- och turismprogrammet (HT)

16

Humanistiska programmet (HU)

10

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

16

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

90

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

20

Totalt WGS

282

Totalt Kommunala skolan

481

Andel elever i åk 1 av populationen

86%
Sökandebild maj 2016
Utfall
Behöriga
Obehöriga
annan komm
Summa

Justerat
407

407

95

38

74

25

576

470

Justerat avser 470 elever i den egna
kommunen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Lena Nordström

Ärendenr GVN 2016/92
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 12 maj 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag till ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen i driftoch underhållsteknik
Förslag till beslut

-

-

Uppdra till ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen drift- och
underhållsteknik att sköta de uppgifter som anges enligt 2§ 4 kap
Förordning om yrkeshögskolan (2009:130).
Besluta att ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen drift- och
underhållsteknik ska återkoppla till nämnd två gånger per år: juni och
december.

Sammanfattning

Enligt 5§ 4 kap i förordning om yrkeshögskolan (2009:130) – Om en kommun
eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare ska den nämnd som
fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de
uppgifter som anges i 2§. Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget om
det finns särskilda skäl för det.
Enligt 2§ 4 kap i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) –
Ledningsgruppen för utbildningen ska:
1. Se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats
av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av
myndigheten
2. Anta sökande till utbildningen
3. Pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12§
4. Utfärda examens- och utbildningsbevis och
5. Svara för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2016/92

Region Gotland

Bakgrund

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade i januari 2016 att utbildningen driftoch underhållsteknik inom utbildningsområdet teknik och tillverkning får starta
och ingå i yrkeshögskolan.
Augusti 2016 är planerad kursstart för yrkeshögskoleutbildningen till drift- och
underhållstekniker på Kompetenscentrum Gotland. Utbildningen är en tvåårig
eftergymnasial utbildning på 400 YH-poäng och leder till en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen. Enligt 1§ 4 kap i förordning om yrkeshögskolan
(2009:130) ska det hos den ansvariga utbildningsanordnaren finnas en
ledningsgrupp för utbildningen.
Ledningsgruppen är det forum där utbildningens olika aktörer träffas och
tillsammans tar ställning till frågor som berör utbildningens genomförande och
inriktning. Sammansättning av ledamöter regleras i 3§ 4kap förordningen om
yrkeshögskolan (2009:130).
Ledningsgruppen för utbildningen drift- och underhållsteknik består av en
majoritet av representanter från näringslivet. Ledningsgruppens
sammansättning rapporteras in till myndigheten i samband med start av
utbildningen och det är en förutsättning för statsbidrag ska utbetalas.
Sammansättningen av ledningsgruppen kan över tid förändras, dels kan varje
företag byta ut sin representant likaså kan ny ledamot från nytt företag tas in i
gruppen. Varje ledamot har en ersättare.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bör ge
ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen i drift- och
underhållsutbildningen i uppdrag att sköta utbildningen enligt gällande lag
(2009:128) och förordning (2009:130).
Lena Nordström
Anders Jolby
Gymnasiechef och
Utbildningsdirektör
Tf chef för vuxenutbildningen och arbetsmarknad
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ledningsgruppsarbete inom
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Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011
Dnr: YH 2011/491
ISBN-nr: 978-91-978684-5-7
Elanders 2011

Ledningsgruppsarbete inom
yrkeshögskolan

Introduktion
Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det
arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det
viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är
genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans
med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.
Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det
fulla ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande
ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras
ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.
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Ledningsgruppens
ansvar är reglerat
Ledningsgruppen för utbildningen ska se till att utbildningen genomförs
enligt lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan,
de föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) samt i enlighet med beslut fattade av
myndigheten. Det är viktigt att ledningsgruppen har god kännedom
om de styrande dokument som rör utbildningen. Ledningsgruppens
ansvar är reglerat i förordningens fjärde kapitel:

2 § Ledningsgruppen för utbildningen ska
1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har
meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet
med beslut av myndigheten,
2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Ledningsgruppen ska även fastställa kursplaner för utbildningen,
vilket är reglerat i en föreskrift (MYHFS 2009:1).
Ledningsgruppen bör ses som en viktig resurs som med stort
inflytande, delaktighet och medverkan är en stark framgångsfaktor för
utbildningsformen. Utbildningsanordnaren bör se till så att ledningsgruppen har kunskap om de styrande dokument som berör utbildningen.

Antagning av sökande
Ledningsgruppen ska fatta beslut om antagning av de sökande.
Uppgiften kan delegeras, men ledningsgruppens ledamöter är
gemensamt ansvariga för beslutet. Processen ska dokumenteras så
att det efteråt går att följa upp arbetet.

Frågor om tillgodoräknande
Med tillgodoräknande menas att en studerande inte behöver genomföra
en viss del av utbildningen för att denna person redan har förvärvat
motsvarande kunskaper från tidigare utbildning, yrkeserfarenhet eller
på annat sätt.
Beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp.
Ett tillgodoräknande kan göras på hel kurs eller på delar av en kurs.
Formerna för beslut om tillgodoräknande bör vara beskrivna i
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ledningsgruppens arbetsordning.
Tillgodoräknande kan ske genom validering, vilket innebär att man
genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs
faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Valideringen ska
dokumenteras tillsammans med protokoll på ledningsgruppens beslut
om tillgodoräknande.

Utfärdande av examensbevis och
utbildningsbevis
Ledningsgruppen ska fatta beslut om utfärdande av examensbevis
och utbildningsbevis. Ledningsgruppens delaktighet i bedömningen
av uppfyllda examensvillkor kan beskrivas i ledningsgruppens arbetsordning (läs mer om arbetsordningen på s. 9).

Kursplaner
För varje yrkeshögskoleutbildning finns det en utbildningsplan och
för varje kurs som ingår i utbildningen finns det en kursplan.
Ledningsgruppen ska vara delaktig i utbildningsanordnarens arbete
med att utarbeta kursplaner för utbildningen och fastställa dem. Om
en ändring görs ska ledningsgruppen fastställa en ny kursplan. Detta
bör protokollföras och i kursplanerna bör det framgå vilket datum
de fastställdes. Ledningsgruppen ansvarar för att kursplaner för alla
kurser som ingår i utbildningen är fastställda senast det datum
utbildningen påbörjas. Det är viktigt att det finns fastställda kursplaner
för att garantera en rättssäkerhet i utbildningarna. Kursplanerna ska
vara tillgängliga för de studerande och för myndigheten. Anordnaren
kan inte göra förändringar i kursplanerna utan att ledningsgruppen
fattar dessa beslut.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Ledningsgruppen ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete
bedrivs. Därför bör ledningsgruppen vara aktiv i utformningen av
kvalitetssystemet, så att det säkerställs att ledningsgruppen får det
underlag som krävs för att kunna bedöma utbildningens kvalitet.
Ledningsgruppen bör agera kravställare med fokus på vilken kvalitet
som ska levereras. Det bör framgå av ledningsgruppens arbetsordning
vilken roll olika parter har i utvecklingen och hanteringen av kvalitetsarbetet.

Ledningsgruppens sammansättning
Ledningsgruppen är det forum där utbildningens olika aktörer
träffas och har möjlighet att tillsammans ta ställning till de frågor som
rör utbildningens inriktning och genomförande. Ledamöterna i
ledningsgruppen representerar olika kompetenser och ger därmed
olika bidrag till utbildningen.
Sammansättningen av ledamöter regleras i förordningens fjärde
kapitel:

3 § Ledningsgruppen ska bestå av
1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för de studerande, och
3. den person som avses i 6 §.
Myndighetens kommentar: denna person är den av utbildningsanordnaren utsedde utbildningsledaren.
Den ansvariga utbildningsanordnaren får utse ledamöter utöver
dem som anges i första stycket. Flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen ska dock vara företrädare för arbetslivet.
4 § Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en
kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av
1. minst en företrädare för skolväsendet som utsetts av den
kommun där utbildningen bedrivs, och
2. minst en företrädare för ett universitet eller en högskola som
utsetts av universitetet eller högskolan. Förordning (2011:110).
5 § Om en kommun eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en
ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter
som anges i 2 §.
Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns
särskilda skäl för det.
Myndighetens kommentar: för mer information om uppgifterna, se
texterna ur förordningens fjärde kapitel på s. 4.
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Arbetslivet
En majoritet av ledningsgruppens ledamöter ska representera arbetslivet,
vilket kan innebära såväl arbetsgivar- som arbetstagarrepresentanter.
Syftet är att arbetslivets representation ska ge utbildningarna legitimitet
och relevans. För att detta ska uppnås är förankring och representativitet
avgörande. Förankringen i arbetslivet avgör om arbetslivet kan bidra
till att säkra utbildningarnas yrkesrelevans. Därför är det centralt att
representanterna kommer från relevanta delar av arbetslivet och att
de har rätt kompetens för uppgiften. Arbetslivets företrädare ska ha
en nära koppling till de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen.
De bör ha ett eget intresse av den kompetens som utbildas.
Kopplingen mellan arbetsliv och de organisationer inom arbetslivet
som berörs och den representant som sitter i ledningsgruppen ska
vara tydlig.
Utbildningsanordnaren kan inte kategoriseras som arbetslivsföreträdare. Det kan heller inte personer som enbart levererar resurser
in i utbildningen, till exempel konsulter. Dessa ska kategoriseras som
”Övriga” i rapporteringen till myndigheten. Ledningsgruppen kan
dock utvidga sin representation från arbetslivet med företrädare för
de grupper av anställda som medverkar i utbildningen, till exempel
som LIA-handledare.

Studerande
För att stödja studerandes möjligheter till inflytande bör anordnaren
skapa goda förutsättningar för dem att välja sina studeranderepresentanter
till ledningsgruppen. Det är viktigt att det är tydligt för alla i ledningsgruppen att de studerandes representant har samma rättigheter och
skyldigheter som övriga ledamöter.
För att stärka studerandeinflytandet rekommenderas att studeranderepresentanter för samtliga pågående utbildningsomgångar finns
representerade i ledningsgruppen. Det kan till exempel göras genom
att studerande adjungeras från den eller de utbildningsomgångar
som inte har en ordinarie representant.
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Utbildningsledare
Det ska finnas en av den ansvarige utbildningsanordnaren utsedd
person som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Utbildningsledaren
ingår som ledamot i ledningsgruppen och ska se till att utbildningen
utvecklas.

Skolväsendet
Om yrkeshögskoleutbildningen omfattar minst 400 Yh-poäng
och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska minst en
företrädare för skolväsendet som utsetts av den kommun där utbildningen bedrivs ingå i ledningsgruppen. Dessa representanter har ofta
ett samordningsansvar av utbildningsresurser på regional och lokal
nivå, till exempel samordning mellan gymnasiet och yrkeshögskoleutbildningar, college och vuxenutbildning. De har som regel även
värdefulla kontakter med näringslivet i regionen.

Universitet och högskola
Om yrkeshögskoleutbildningen omfattar minst 400 Yh-poäng
och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska minst en
företrädare för ett universitet eller en högskola finnas med i ledningsgruppen. Den/de ska utses av universitetet eller högskolan (det vill
säga att de ska utses av ledningen för universitetet eller högskolan).
Högskolans roll är att bidra med kunskaper om kvalitetssäkring av
eftergymnasial utbildning och en överblick över det totala, regionala
utbildningsutbudet. Universitets- eller högskolerepresentanterna kan
också bidra med sakkunskap inom utbildningsområdet. Som högskola
eller universitet räknas statliga universitet och högskolor samt
enskilda utbildningsanordnare med examensrätt.
Det är viktigt att personer som formellt utses att representera en
organisation också har den kompetens som efterfrågas i ledningsgruppens arbete. Om utbildningen/anordnaren även behöver annan
ämneskompetens i ledningsgruppen och alla dessa egenskaper/
kompetenser inte går att hitta i en person, kan två eller flera representanter från högskolan engageras.

Övriga
Även andra representanter än de som nämns ovan kan ingå i
ledningsgruppen. Det kan gälla anordnaren eller till exempel
konsulter som levererar resurser i form av kurser och lärarinsatser till
utbildningen. Även branschföreträdare eller enskilda personer som
inte kan anses företräda ett arbetsliv med direkt efterfrågan av den
kompetens som utbildningen skapar, kan ingå i ledningsgruppen.
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Förslag på arbetsgång
Arbetsformer och arbetsordning
Ledningsgruppen bör sammanträda regelbundet, vilket innebär minst
fyra gånger per år, för att ha förutsättningar att ta sitt ansvar för
utbildningen. Ledningsgruppen bör vid sitt första möte klarlägga sina
ansvarområden, fastställa en arbetsordning, samt förtydliga de olika
representanternas uppgifter och förväntade bidrag till arbetet. En
ordförande ska väljas, med fördel från arbetslivet. För att säkerställa
att ledningsgruppen kan agera självständigt utifrån sin roll och sitt
ansvar, är det bra om ordföranden inte representerar den ansvarige
anordnaren. Anordnaren och ledningsgruppen bör tydligt definiera
vilka uppgifter och vilket ansvar som respektive part har. Det bör
göras tydligt hur ledningsgruppen ska leva upp till sina åtaganden till
exempel i en arbetsordning.

Beslutsmässighet
I arbetsordningen för ledningsgruppen bör det framgå när den är
beslutsmässig.

Exempel på arbetsordning
En god arbetsordning är grunden till ett effektivt och framgångsrikt
ledningsgruppsarbete. Här följer ett förslag på hur arbetet kan läggas
upp. Arbetsordningen för ledningsgruppen kan exempelvis fastställas
årligen vid det första ledningsgruppsmötet.
1. Ledningsgruppens allmänna ansvarsområden
Här anges de områden som enligt lag, förordning samt föreskrifter
och beslut reglerar yrkeshögskoleutbildning.
2. Ledamöter och särskilda ansvarsområden
Här anges ledningsgruppens ledamöter och deras särskilda ansvarsområden som gäller för den aktuella Yh-utbildningen. Beakta
följande:
• Ledamöterna bör aktivt delta i ledningsgruppens möten.
• Arbetslivets representanter bör ha ett särskilt ansvar för att bevaka
yrkesrelevansen och är en resurs för utbildningens samverkan med
arbetslivet.
• Arbetslivet bör se sin medverkan i ledningsgruppen som ett led i
det strategiska arbetet med branschens framtida kompetensförsörjning.
• En studeranderepresentant är obligatorisk. Om det finns flera
utbildningsomgångar, bör det finnas studeranderepresentanter för
samtliga omgångar.
• Studeranderepresentanterna bör ha ett särskilt ansvar för att fånga
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upp och förmedla synpunkter från de studerande samt att återrapportera information från ledningsgruppens möten.
• Utbildningsledare som utsetts av utbildningsanordnaren.
• En företrädare för skolväsendet som bör ha erfarenhet av yrkesutbildning och arbetslivskontakter ska ingå i ledningsgruppen för de
utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
• Företrädare för samverkande universitet/högskola, helst med
sakkunskap och erfarenhet av utvecklings-, planerings- eller
kvalitetsarbete i samverkan med arbetslivet, ska ingå i ledningsgruppen för de utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
• Högskolans representant bör ha ett särskilt ansvar för nivån på
utbildningen.
• Utöver ovan nämnda ledamöter kan den ansvariga utbildningsanordnaren utse fler ledamöter. En majoritet av det totala antalet
ledamöter ska dock vara företrädare för det berörda arbetslivet.
• Vid val av ledamöter bör särskild hänsyn tas för att uppnå jämn
könsfördelning.

3. Ordförande och vice ordförande
Ledningsgruppen utser ordförande och vice ordförande. Dessa bör
representera arbetslivet.
4. Sammanträde, kallelse och agenda
Ange här hur många ordinarie möten som är planerade på årsbasis
och ungefär när de ska äga rum. Ange också hur långt i förväg
kallelse och dagordning skickas ut samt vem som har ansvar för
sammanställande och utskick av kallelse och dagordning. Till exempel
kan utbildningsanordnaren och ledningsgruppens ordförande göra
detta i samarbete.
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Förslag på stående punkter vid ordinarie möte
• Viktigare händelser, nuläge, utveckling och rapporter från arbetslivet och de studerande
• Kvalitet och kvalitetsarbete
• Strategi-, framtids- och utvecklingsfrågor
Förslag på beslutspunkter för ledningsgruppen
• Antagning av de studerande
• Fastställande av arbetsordning för ledningsgruppen
• Fastställande av datum för ledningsgruppens möten för kommande
läsår
• Fastställande av kursplaner
• Studerandes tillgodräknande av kurser
• Utfärdande av examensbevis och utbildningsbevis
5. Protokoll
Ange här vem som ansvarar för att föra protokoll, vem som ska
justera, när det senast ska vara övriga ledamöter tillhanda samt vem
som ansvarar för arkivering.
6. Förslag på hur ett protokoll kan se ut
Protokollen bör skrivas med sådan tydlighet och relevans att
myndigheten kan följa dem och få god insyn i ledningsgruppsarbetet
samt utbildningens genomförande. Av ledningsgruppsprotokollet ska
framgå:
• Datum
• Utbildningsnamn
• Utbildningsnummer
• Ledningsgruppens ordförande
• Närvarande
Förnamn, efternamn, kategori i ledningsgruppen (arbetsliv, högskola,
skolväsendet, studeranderepresentant, utbildningsledare eller övriga)
samt vilket företag/organisation ledamoten representerar.
• Frånvarande
Förnamn, efternamn, kategori i ledningsgruppen (arbetsliv, högskola,
skolväsendet, studeranderepresentant, utbildningsledare eller övriga)
samt vilket företag/organisation ledamoten representerar.
• Datum för kommande möten
• Bilagor
Allt som föreläggs ledningsgruppen ska också biläggas till protokollet
Myndigheten önskar lycka till med arbetet i ledningsgruppen!
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Myndighetens syn på är en publikationsserie som
ger Myndigheten för yrkeshögskolans tolkningar och
rekommendationer kring olika ämnen som berör
yrkeshögskolan som utbildningsform. Denna utgåva riktar
sig till utbildningsanordnare och de personer som sitter i
ledningsgrupper för yrkeshögskoleutbildningar. I myndighetens
syn på ledningsgruppsarbete i yrkeshögskolan beskrivs
ledningsgruppens ansvar och de olika ledamöternas roller. Det
finns även förslag på hur arbetsgången för en ledningsgrupp
kan se ut.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Swedish National Agency for
Higher Vocational Education
Box 145
721 05 Västerås
www.yhmyndigheten.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2016/139 GVN 2016/48
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

6 maj 2016

Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Riktade insatser för nyanlända elevers lärande –
erbjudande från Skolverket att bli pilotkommun
Förslag till beslut

Nämnden ställer sig positiv till Skolverkets erbjudande om samarbete kring
riktade insatser för nyanlända elevers skolgång och deltagande i pilotprojekt
samt att teckna överenskommelser med Skolverket i detta syfte.
Bakgrund

Skolverket har fått regeringens uppdrag att genomföra systematiska insatser för
nyanlända elevers skolgång (regeringsbeslut 2015-06-04 U2015/3356/S).
Syftet är att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda
nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever.
Uppdraget kommer att vara rikstäckande, men inleds med en pilotomgång med
två kommuner och därefter kommer 20 kommuner att delta i en första
omgång. Skolverket har i detta syfte vänt sig till Region Gotland med ett
erbjudande till huvudmannen att ingå som pilotkommun. Barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att ta
ställning till Skolverkets förfrågan.
Skolverket har uppmärksammat att Region Gotland har tagit emot ett stort
antal nyanlända barn och unga i förhållande till kommunens folkmängd och att
en stor andel av dessa är elever i grundskolans senare år eller gymnasieskolan.
Då huvudmannen dessutom har ingen eller liten erfarenhet av att ta emot och
utbilda nyanlända elever och därmed uppfyller kriterierna för att erbjudas dessa
insatser har Skolverket därför erbjudit Region Gotland att bli en av
pilotkommunerna.
Samarbetet kommer att pågå under drygt tre terminer och inledas med en
nulägesanalys över mottagande och utbildning av de nyanlända eleverna.
Utifrån analysen tas förslag fram på åtgärder som kan stärka huvudmannens
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förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att
kunskapsresultaten i de utvalda skolorna höjs samt att likvärdigheten mellan
skolorna ökar. Arbetet utförs dels av ett lokalt team som bemannas av UAF,
med uppdrag att genomföra en nulägesanalys och därefter upprätta en
åtgärdsplan, dels av Skolverket som stödjer huvudmannen med kompetens och
dialogstöd samt finansiella resurser för att möjliggöra det lokala teamets arbete.
Arbetet delas upp i två skeden omfattande dels nulägesanalys och framtagande
av åtgärdsplan dels genomförande av insatserna. Detaljutformningen av
respektive skede dokumenteras i överenskommelser mellan Skolverket och
huvudmannen (ÖK 1 och ÖK 2) där Skolverkets respektive huvudmannens
ansvar och åtaganden klargörs. Insatserna kommer sedan att utvärderas av
Skolverket och huvudmannen.
Bedömning

Förvaltningen ställer sig positiv till Skolverkets erbjudande till huvudmännen,
barn- och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, om deltagande i pilotprojektet och att ingå i riktade
insatser för nyanlända elevers skolgång. Samarbetet har som utgångspunkt att
analysera verksamheten för att identifiera viktiga insatser som kan leda till att
kvaliteten på mottagande och utbildning av nyanlända elever ökar.
Förvaltningen vill lyfta fram vikten av att ta tillvara erfarenheterna från tidigare
skolutvecklingsprojekt, som exempelvis PISA 2015, där arbetssättet med flera
nivåer i styrkedjan politik-förvaltning-rektor-lärare visade sig framgångsrikt.
Därför föreslås att en styrgrupp inrättas för detta arbete där även den politiska
nivån finns representerad.
Förvaltningen gör bedömningen att samarbetet dessutom kommer att vara
utvecklande för verksamheten som helhet genom att bland annat bidra till att
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och att stärka vår relation till
Skolverket.
Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Överenskommelse (OK 1) om samverkan mellan Skolverket och
Region Gotland avseende nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med
annat modersmål än svenska (U2015/3356/S)
1 Parter
Skolverket
106 20 Stockholm
Telefon: 08-52 73 32 00 (vx)
Organisationsnummer: 202100-4185
Dnr: 2016:695
Region Gotland
Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00
Organisationsnummer: 212000-0803

2 Bakgrund till Överenskommelsen
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser i
syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända
elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever (U2015/3356/S). Insatserna
ska riktas till huvudmän som tagit emot många nyanlända elever i förhållande till
kommunens folkmängd. En stor andel av dessa elever ska åldersmässigt höra till
grundskolans senare år eller gymnasieskolan och huvudmannen ska dessutom ha
ingen eller liten erfarenhet av att ta emot och utbilda nyanlända elever.
Skolverket ska i samverkan med varje berörd huvudman genomföra en nulägesanalys över mottagande och utbildning av de nyanlända eleverna. På så sätt ska prioriterade insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och
utveckla utbildningen identifieras så att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna
höjs samt att likvärdigheten inom och mellan skolorna ökar. Dessa insatser ska
sedan beskrivas av huvudmannen i en skrifdig åtgärdsplan.
Skolverket ska därefter komma överens med varje berörd huvudman om hur insatserna ska utformas och genomföras. I överenskommelserna ska Skolverket och
huvudmannens respektive ansvar och åtaganden klargöras.
Denna Överenskommelse (OK 1) gäller det inledande arbetet med att genomföra
nulägesanalys och ta fram åtgärdsplan för prioriterade utvecklingsområden och
insatser hos huvudmannen. I Överenskommelsen (OK 1) definieras parternas ansvar och åtaganden under arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan.

Skolverket
2016-05-18
Dnr: 2016:695
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Skolverket ska enligt uppdraget fatta beslut om att genomföra insatserna. Skolverket har i beslut den 18 maj 2016 (dnr 2016:695) beslutat om samverkan avseende
framtagande av nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för de riktade insatserna.

3 Överenskommelsens handlingar
Dokumenten som är kopplade till Överenskommelse (OK 1) gäller i den ordning
som anges nedan.
1. Eventuella tillägg och ändringar till Överenskommelse (OK 1)
2. Överenskommelse (OK 1)

4 Överenskommelsens tidsperiod
Av Skolverkets beslut den 18 maj 2016 framgår att arbetet med nulägesanalys och
åtgärdsplan ska genomföras från och med 2016-05-18 och vara klart senast 201608-31. Överenskommelse (OK 1) gäller för samma period.

5 Skolverkets och Huvudmannens respektive ansvar och åtaganden
5.1 Huvudmannens ansvar

I arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för de riktade insatserna
ansvarar Huvudmannen för att
tillsätta ett lokalt team bestående av cirka två till tre personer som Huvudmannen bedömer lämpliga att på deltid representera Huvudmannen och
vara Skolverkets kontaktpersoner och utförare av arbetsuppgifter förknippade med nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för de riktade insatserna
uppdra åt det lokala teamet att genomföra en nulägesanalys och att upprätta
en åtgärdsplan i enlighet med Skolverkets krav på innehåll, enligt bilaga
2016:695.
initiera, styra och följa upp det lokala teamets arbete som innebär att
o

genomföra en nulägesanalys utifrån de ramar och riktlinjer som
Skolverket tillhandahåller och i samverkan med Skolverkets personal

o

vara delaktig i framtagandet av åtgärder och formulera dessa i en åtgärdsplan där prioriterade utvecklingsområden och insatser beskrivs
i relation till nulägesanalysen

Skolverket
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O löpande dokumentera arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan
och kontinuerligt förankra det hos Huvudmannen och i resten av
verksamheten
o

hålla kontinuerlig kontakt med Skolverkets dialogteam

o

delta i möten och konferenser som Skolverkets anordnar med syfte
att bidra till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

frigöra tid och resurser inom organisationen för arbetet,
säkerställa och förankra arbetet på olika nivåer inom organisationen inklusive berörda personalgrupper och elever,
tillse att representation finns från Huvudman i gemensamma möten med
Skolverket,
5.3 Skolverkets ansvar

I arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för de riktade insatserna
ansvarar Skolverket för att ge stöd och vara samtalspartner till Huvudmannen och
det lokala teamet genom att
planera och genomföra möten i samverkan med Huvudmannens representanter och det lokala teamet
ge vägledning i användningen av verktyg och metoder för nulägesanalys
och åtgärdsplanering,
ge stöd i systematisk informations- och kunskapsinhämtning,
ge kontinuerlig metodisk och praktisk vägledning,
identifiera behov och presentera forskningsbaserad kunskap inom skolutvecklingsområdet,
bidra med finansiella resurser för att skapa förutsättningar för arbetet med
nulägesanalysen och åtgärdsplanen.

6 Tilldelade medel
Skolverket bidrar enligt beslut fattat den 18 maj 2016 med 90 000 kronor för att
underlätta för Huvudmannen att frigöra tid och resurser för arbetet med nulägesanalysen och åtgärdsplan.

7 Utbetalningar av bidrag
Utbetalningar av bidrag från Skolverket till Huvudmannen sker efter att Huvudmannen från Skolverket rekvirerat det ovan angivna beloppet.
Rekvisitionen ska innehålla:
•

Namn på organisation

•

Organisationsnummer

•

Diarienummer för Överenskommelsen (OK 1) (dnr 2016:695)

Skolverket
2016-05-18
Dnr: 2016:695
4(5)

•

Beloppet som rekvireras

•

BG/PG som utbetalning ska ske till

•

Datum och signatur av firmatecknare

8 Redovisning och återbetalning av oförbrukade medel
Huvudmannen ska redovisa en åtgärdsplan som ska vara Skolverket tillhanda senast den 31 augusti 2016. Åtgärdsplanen kommer att ligga till grund för vidare samverkan kring insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp
och utveckla utbildningen. Om inte Huvudmannen fullgör sina åtaganden enligt
denna Överenskommelse (OK 1) kan Skolverket avbryta fortsatt samverkan och
Huvudmannen åläggas att återbetala utbetalda medel.
Huvudmannen ska dessutom redovisa:
•

Den totala kostnaden som enligt beslut finansierats av utbetalade medel
från Skolverket. Kostnaderna ska indelas efter kostnadsslag, eller på annat
sätt som bedöms ge en god bild av hur medlen använts.

•

Eventuella oförbrukade medel efter genomförande.

Senast 30 dagar efter redovisning ska oförbrukade medel för insatserna vara återbetalda till Skolverket. Återbetalning ska ske till bankgiro 882-2728, med beslutets
diarienummer som referens (dnr 2016:695).
9 Utvärdering
Huvudmannen och berörda skolenheter ska i rimlig omfattning bidra till Skolverket
utvärdering av de insatser som genomförs.
10 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska göras skriftligen och vara
undertecknade av behöriga företrädare för Skolverket respektive huvudmannen för
att vara gällande.
Denna Överenskommelse (OK 1) har upprättats i två (2) likalydande exemplar,
varav Skolverket respektive Huvudmannen tagit var sitt.

Skolverket
2016-05-18
Dnr: 2016:695
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Stöd för åtgärdsplan
Inledning
Er genomförda nulägesanalys1 har visat på ett antal problemområden som ni prioriterat. Genom att strukturera och beskriva arbetet med att åtgärda dessa problemområden i en åtgärdsplan blir det möjligt att systematiskt planera, genomföra och
följa upp de insatser ni vill genomföra.
Om det finns flera problemområden ska en åtgärdsplan göras för varje enskilt problemområde.
Det är huvudmannen som ansvarar för att åtgärdsplaner formuleras för varje problemområde. Åtgärdsplanen kommer att ligga till grund för Skolverkets beslut om
vilka insatser som ska genomföras inom ramen för Skolverkets riktade insatser för
att stärka kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska.
Använd följande rubriker när ni skriver er åtgärdsplan.
1.

Bakgrund till insatser
Utgå ifrån den gjorda nulägesanalysen och beskriv problemområdet och dess
orsaker utifrån de underlag som har använts i analysen.

2.

Insatser inom ramen för problemområdet

2.1 Planerade insatser och koppling till prioriterat problemområde
Beskriv hur insatserna är kopplade till problemområdet och hur insatserna är
kopplade till varandra. Beskriv utförligt de planerade insatserna och specificera
de summor ni angivit i tabell l:
Berörda av insatsen: vilka hur många när och var m.m.
Vikariekostnad: för vad, antal lärare och hur många dagar.
Konsultkostnad: För vad och omfattning
Kurskostnad: Kostnad för utbildningsanordnare (lärosäte).
Resor: Ändamål, antal personer och resor.
2.2 Mål och förväntade effekter
Beskriv mål och förväntade effekter för varje insats. Vad ska hända på kort och
på lång sikt? (Mål handlar om vad man konkret vill att respektive insats direkt
1

Beskriven i "Stöd för nulägesanalys"

ska leda till. Förväntad effekt handlar om vad man i ett senare skede antar ska
hända genom att målen nås.)
Hur bidrar respektive insats till att höja elevers kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor?
2.3 Ansvar

Ange vem som ansvarar för att respektive insats genomförs.
2.4 Delaktighet

Ange på vilket sätt olika nivåer; huvudman, rektorer, lärare och elever, varit
delaktiga i processen med nulägesanalysen och planeringen av insatserna.
3. Styrkor och svagheter
3.1 Styrkor

Beskriv vad i den egna verksamheten som kan bidra till ett framgångsrikt genomförande av de olika insatserna, exempelvis andra pågående projekt eller
specialkompetens hos vissa medarbetare. Lyft fram tidigare framgångar att
bygga vidare på.
3.2 Risker och förebyggande insatser

Beskriv vad i den egna verksamheten som kan hindra ett framgångsrikt genomförande av de olika insatserna, exempelvis andra pågående projekt eller
svag förankring hos medarbetare. Beskriv också hur dessa risker kan förebyggas.
4.

Uppföljning, utvärdering och erfarenhetsspridning

4.1 Uppföljning och utvärdering

De planerade insatserna måste följas upp löpande. Ett viktigt syfte med att
följa upp och utvärdera är att skaffa sig nya lärdomar. Beskriv när och på vilket
sätt insatserna ska följas upp. Beskriv också hur arbetet med en eventuell utvärdering ska gå till och vad som ska undersökas2.
Ange vem eller vilka som ansvarar för uppföljning respektive utvärdering.
4.2 Erfarenhetsspridning

Beskriv hur ni planerar att lärdomar från arbetet ska tas om hand, användas
och spridas inom och utanför den egna verksamheten/organisationen.

2

Uppföljning innebär att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat. Den kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ information för att
skapa underlag för analys och utvecklingsarbete. En utvärdering utgår från den kontinuerliga uppföljningen och analysen, men innehåller till skillnad från uppföljningen värderande moment.

5. Tidplan och kostnader
5.1 Tidplan
Gör en utförlig tidsplan för de olika insatserna. Inkludera även förberedelsearbete.
5.2 Kostnadsberäkning
Gör en uppskattning av de kostnader ni beräknar att era prioriterade insatser
kommer att medföra för er. Kostnaderna fördelas på 1) vikariekostnader, 2)
konsultarvoden, 3) kursavgifter, 4) resekostnaders) övrigt. Sist summeras posterna.
Tabell 1 (beskrivs utförligt under 2.1)
VikarieKonsultKurskostnad
kostnad
kostnad
Insats: 1
Insats: 2
Insats: 3
Etc.

Resor

Övrigt

Summa

Tabell 2 Utbetalning uppdelat över tid
Totalt
TOTALT
BELOPP
Insats 1
Insats 2
Insats 3

etc

Ht

VT

HT

2016

2017

2017

Jun 16

Decl6

Jun 17

Decl7
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

30 maj 2016

Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Rapport skolutveckling och digitalisering
Förslag till beslut


 Rapporten tas emot.

Sammanfattning

Sedan starten för digitaliseringen i våra tidigare förvaltningar har våra förskolor
och skolor på Gotland successivt utrustats med digital teknik så att alla barn
och elever efter ålder nu har tillgång till lärplattor eller datorer. Samtliga elever
på gymnasiet har en egen dator och alla elever på högstadiet har en egen
lärplatta. Målsättningen är att elever på låg- och mellanstadiet har tillgång till
lärplatta, ungefär en per tre elever och varje avdelning på förskolan har ett par
lärplattor per avdelning. Samtliga skolor och förskolor med undantag för ett
antal förskolor i Visby har tillgång till nätverk och fiberanslutningar.
I och med det ligger nu fokus på att den nya tekniken ska bli ett naturligt
verktyg i den pedagogiska utvecklingen och fortbildning av all personal fortgår
intensivt.
Styrande dokument
Skolverket

Parallellt med vår egen satsning har Skolverket presenterat sina två förslag till
en ny nationell IT-strategi för skolväsendet. Dessa förslag förväntas bli
fastställda i juni 2016.
 Det ena förslaget riktar sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet
och den obligatoriska skolan.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/itiskolan/nationell-strategi/skola-forskola-1.249654
 Det andra förslaget riktar sig till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och skolväsendet för vuxna.
http://skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/itiskolan/nationell-strategi/gymnasieskola-vuxenutbildning1.249655
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Visioner för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan 2022
samt Vision för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna
2022



Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.



Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de
digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och
verksamheten effektiviseras.

För att ovanstående ska gälla krävs att



Skolans styrdokument tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital
kompetens.



Förskolechefer och rektorer har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt
utvecklingsarbete.



Personalen har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala
verktyg i sitt arbete.



Det finns tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att
kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet.



Personalen har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och
utanför skolan, fritidshemmet, förskolan.



Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och
utanför skolan.



Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på
förskoleenheter och skolenheter.



Det finns ett stort utbud av ändamålsenliga digitala läromedel som effektivt
utnyttjar teknikens möjligheter och därutöver används andra digitala
lärresurser i stor omfattning.



Det sker ett omfattande delande av resurser och såväl elever som personal
kan enkelt hitta dessa.



Arbetssituationen för personal som arbetar med barn och elever i förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem karaktäriseras av att digitaliseringen
underlättar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av
undervisning och annat arbete med barn och elever liksom av att mer
administrativa uppgifter och rapportering effektiviseras.



Det finns ändamålsenliga digitala redskap för att följa elevernas utveckling
och för analys av undervisningen som ger stöd för att förbättra denna.

Dessa nationella IT-strategier för skolväsendet planeras att gälla från 2017.
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De föreslår bland annat att alla elever från årskurs 1 inom några år ska utrustas
med egen lärplatta eller dator, men ställer även krav på annan utrustning, t ex i
klassrummet. Den innebär även att Skolverket, med start från hösten, kommer
erbjuda utbildningar till både lärare och ledare, ett så kallat Digitalt Lyft,
liknande Läslyft och Mattelyft med fokus på det kollegiala lärandet.
Forskning och uppföljning av strategin förslås med koppling till lärosätena.
Skolverket har också förslag till förändrade läroplaner ute på remiss som
kommer att beslutas om i sommar för att gälla från 2017. Där har bland annat
digitaliseringen lyfts fram.
”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska ges
möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att
se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Skolan ska även bidra till
att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringens möjligheter påverkar samhällets
utveckling och oss som individer. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att
utveckla digital kompetens och förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (remissversion
grundskolan)
De flesta skolämnena föreslår man att revidera för att anpassas digitalt och i
ämnena matematik och teknik föreslås mer omfattande revidering med t ex
programmering och förståelse av den nya tekniken.
För gymnasiet ser man över möjligheten att göra programmering tillgängligt i
fler program.
Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län m.fl.

Den regionala digitala agendan, RDA, fastställdes juni 2015 där
utbildningsområdet har ett eget kapitel med olika delmål, t ex kollegialt lärande.
En IT-strategi för Region Gotland är under framtagande. Det innebär att UAF
med nämnder har flera olika styrdokument att förhålla sig till och en egen ITstrategi behöver förhålla sig till dem. Inte minst behövs en strategi inom UAF
för finansieringen av den nationella IT-strategin.
För att hitta vår väg framåt behöver vi väga samman nationella krav från
Skolverket med Region Gotlands IT-strategi och vårt nuläge.
Hur långt har vi kommit?

Alla våra grundskolor och förskolor har gjort en självskattning av hur långt
man kommit i utvecklingen av undervisning och ny teknik genom LIKA.
LIKA är ett utvärderingsverktyg för att dels kunna se hur långt i sin digitala
utveckling varje verksamhet (enhet) har kommit och ger även ett underlag till
rektor/förskolechef att formulera sin plan för digital utveckling.
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Svagheten med verktyget är att den bygger på verksamhetens självskattning
och kan därmed upplevas lite trubbig. Den kan ändå ge en bild att hur vi totalt
ligger till nationellt. Där kan vi konstatera att Gotland har kommit lika långt
som riket i helhet, men vet vi att det ser väldigt olika ut i våra skolor och även
hela landet.
Vi har även genomfört en enkät bland alla lärare och elever på gymnasiet som
ger oss en god bild av hur digitaliseringen upplevs.

Läget på våra skolor och förskolor:


Alla skolor och de flesta förskolor har nu tillgång till fiberuppkoppling och
bra trådlöst nätverk, de sista förskolorna i centrala Visby blir klara hösten
2016.



Trådlöst nät på alla enheter, anpassat nät för skolor



Efter utvärdering; val av OS (Apple) som operativsystem



Samtliga lärare på gy har erhållit varsin 1t1-dator



1t1-datorer för gymnasiet



1t1-Ipad för högstadiet, nyanlända och IM



På 1-6 skolor har det fördelats ut iPads så att det är 3 elever/iPad. Sen har
vissa enheter satsat egna medel på inköp av iPads och har större täthet.



Serviceorganisation med anpassat stöd



Utsett nya systemförvaltare som tagit fullt ansvar för våra system,



Vi har genomfört en stor utbildningsinsats för våra pedagoger, delvis i
samarbete med våra leverantörer och delvis med våra IT-pedagoger



Vi har tecknat ramavtal med leverantörer som är skräddarsytt för skolor och
innefattar HW, SW, service, leasing, försäkring och utbildning.



Samtliga elever på gymnasiet och delvis på de andra skolorna har fått tillgång
till skrivare på strategiska platser



De flesta klassrum har någon form av digital utrustning för att kunna
projicera bild från dator eller iPad. Det är antingen kanon, smartboard eller
stor-TV.



Vi har genomfört seminarier med läromedelsförlag för digitala läromedel



Vi har tecknat ett avtal med Skolfederationen för att underlätta växlingen till
digitala läromedel



Vi har genomfört riktad utbildningsinsats för lärare som arbetar med
nyanlända
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Vid inköp av iPads så använder vi oss av Kammarkollegiets eller SKLs
upphandlingsavtal och får därmed utbildningar i samband med inköp. Alla
skolenheter har erbjudits fortbildning och många har genomfört även några
inte hunnit med. Några enheter har haft mycket utbildning och även lagt in i
ordinarie arbetstid som kollegialt lärande.



Vi efterfrågar fortfarande en bra lösning på att kunna göra trådlösa
utskrifter, vilket är en svårighet med regionens regelverk.



Efterhand så fasar vi ut kanon och Smartboard till stor-TV då det är en
bättre och billigare lösning. Nästan alla förskolor har projektor eller stor-Tv.



Vi har ett manageringsprogram för att kunna fjärrstyra iPads, med detta
system så köper vi appar centralt och kan återanvända dem, vi fördelar
apparna till de iPads som ska ha dem osv. Vi kan öppna och låsa våra iPads
till vissa appar och begränsa i vad som går att göra. Genom att göra större
inköp får vi ofta en stor rabatt och kan flytta apparna mellan olika
användare. Detta gör också att de inte går att använda om någon stjäl dem.

Office 365

Vi kommer under hösten införa Office 365 till all personal och till alla elever fr.
o m åk4 inom förvaltningen. Det gör att personalen oberoende av om de
jobbar på dator eller iPad kommer åt sina filer på ett enkelt sätt. Genom Office
365 får vi också nya möjligheter till att skapa grupper för kommunikation och
delande av filer på ett mycket bra sätt. Vi saknar idag ett verktyg för
nätverkande och gemensamma arbetsytor och får genom Office 365 en bra
lösning på detta. Alla elever kommer fr. o m åk 4 att få en egen emailadress
(greta.nissesson.09@edu.gotland.se) och kommer därmed åt Office 365.
Personalen får samma adress men utan födelseår.
Läromedel

Läromedlen förändras genom att


Pedagogen producerar själv läromedel och har möjlighet att dela med andra.
Lättillgängligt och användarvänliga verktyg för detta.



Läromedelsförlagen erbjuder ett större utbud av interaktiva och digitala
läromedel.



Helt nya läromedelsutvecklare är på gång med nya idéer



Du kan idag köpa/dela färdiga lektioner för många moment



Molntjänster är en del av undervisningen då man inte längre är begränsad till
klassrummet och många av resurserna har flyttat ut på nätet. Stöd för detta i
forma av PUL-avtal mm.



Spontana samarbetsgrupper uppstår hela tiden, lokalt, nationellt och
internationellt.
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Region Gotland är medlemmar i Skolfederationen som är en förmedlare
mellan elev/lärare och läromedelsproducent.

Skoladministrativa system

Våra styrande system är idag:
 Extens/Dexter/Untis/It´s Learning för gymnasieskolan.
 Pro Capita/Novaschem/Schoolsoft för och grundskolan.
 Pro Capita/Novaschem/It´s Learning för Kompetenscentrum.
 Folkhögskolan har egna lösningar med Sveriges folkhögskolor.
 PMO för Skolhälsovården.
Skolorna är idag helt beroende av att dessa system fungerar då vi i dessa
hanterar nästan all myndighetsutövning. Det vill säga, inte bara vår personal
samt våra barn och elever är nu på väg att bli digitaliserade, även våra
verksamheter är det.
Alla system är på väg mot webblösningar (molnet) och kommer inom de
närmaste åren att presentera helt nya lösningar.
Under 2017 planerar vi att starta ett arbete för att se vilka lösningar vi ska ha i
framtiden. Starten blir ett gediget utredningsarbete för att skapa ett
förfrågningsunderlag för en upphandling.
Våra verksamheter är därmed i stort sett digitaliserade.
Bedömning

Hittills har vi haft strategin att de rektorer, lärare och skolor som har haft
möjlighet och intresse för att utveckla undervisningen digitalt har fått ”gå före”
och vi har kunnat erbjuda mycket kompetensutveckling till alla dem. Det
innebär att några skolor och även någon förskola har kommit ganska långt i sin
utveckling.
Fokus i utbildningarna har varit pedagogisk utveckling, t ex hur man kan arbeta
med ”flippat klassrum” eller hur man göra sin pedagogiska planering digital
och åtkomlig för t ex kollegor. Då detta är ett tema på nämnden i juni kommer
exempel på detta förevisas.
Möjligheterna till utveckling är väldigt stora, men ställer höga krav på en
förändrad undervisning. Att ersätta papper och penna eller räknedosa med en
dator är inte att utveckla det digitala lärandet. Att behålla den analoga
undervisningen och parallellt ha planering för en digital undervisning som
lärare är svårt och innebär istället en ökad känsla av arbetsbelastning.
Målsättningen är dock att digitaliseringen kommer innebära en underlättad
arbetssituation för planering, genomförande och uppföljning av
undervisningen samt att administrativa arbetsuppgifter kan effektiviseras. Det

6 (7)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2016/362

Region Gotland

är därför viktigt med fortsatta fortbildningen för våra pedagoger för att fler ska
känna tryggheten att ta steget vidare med den nya tekniken.
Eleverna ska få möjlighet till nya sätt att lära, och kunna använda den digitala
tekniken som ett av olika verktyg för till exempel inlärning, undersökningar
eller redovisningar
Rekryteringen av nya förstelärare kommer att bidra till utvecklingen då ett av
kriterierna är att den nya tekniken är ett naturligt verktyg i undervisningen. I
och med att det kommer förändrade läroplaner och en nationell IT-strategi kan
det framöver inte längre bygga på intresse och frivillighet.
En gemensam strategisk plan för detta är därför av stor vikt som även omfattar
en ekonomisk strategi för att hantera den fortsatta utbyggnaden.
.

Rolf Andersson
Försörjningschef
Elisabeth Jonsson Höök
Chef kvalitet och utveckling

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Nina Gustavsson

Ärendenr BUN 2016/191 & GVN 2016/94
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

11 mars 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Särskilt delegationsbeslut beträffande yttrande till
Skolinspektionen och Skolverket
Förslag till beslut

Yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, Skolverket och
Diskrimineringsombudsmannen delegeras till förvaltningschefen som tillika är
utbildningsdirektör.
Bakgrund

I olika typer av tillsynsärenden begär Skolinspektionen m fl myndigheter
yttrande från berörd kommun. Skolverket och Skolinspektionen ställer följande
krav på denna typ av yttranden: ”Yttrande ska lämnas av tjänsteman på nämndens
vägnar, nämndordförande, utskott eller berörd nämnd. Lämnas yttrandet av någon som
företräder huvudmannen ska det framgå att delegation finns.”
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 februari 2010 fattat särskilt
delegationsbeslut om tillsyn, se bilaga. Beslutet avser förvaltningschef tillika
skoldirektör. I samband med att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
bildade, 1 januari 2016, beslutades även att förvaltningschefen är tillika
utbildningsdirektör, i stället för som tidigare skoldirektör.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att uppdatering av tidigare fattat beslut, särskilt
delegationsbeslut, bör ske för tydliggörande gentemot berörda myndigheter.
Beslutet är förenligt med nämndens delegationsordning.

Anders Jolby
Förvaltningschef

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Christina Højland Nielsen

Ärendenr GVN 2016/102
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

31 maj 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Resultatsammanställning för 2015. Elevenkät gymnasieskolan, årskurs 2.
Förslag till beslut

Rapporten godkänns.
Sammanfattning

Svarsfrekvensen för 2015-års elevenkät har förbättrats jämfört med åren 20132014. Elevernas sammanfattande bedömning av undervisningen och av
elevinflytande är oförändrat jämfört med tidigare år. Elevernas sammanfattade
bedömning av arbetsmiljö och trivsel har försämrats jämfört med resultatet av
elevenkäten för år 2014. Elevinflytandeindex och nöjd elevindex har sjunkit
något sedan år 2014. På alla frågeområden har resultatet generellt försämrats
eller ej förändrats. Undantaget är elevernas bedömning av skolmaten, där flera
elever än tidigare uppger att de äter i skolrestauranten och att de är nöjda med
den mat som serveras.
Bakgrund

Elevenkäten för gymnasiets årskurs 2 genomfördes höstterminen 2015.
Eleverna svarar på de flesta frågor genom en femgradig skala, där 5 är mycket
positivt och 1 är mycket negativt. För några frågor är svarsalternativen
formulerat annorlunda, t.ex. ja/nej. Resultatet av enkätfrågorna redovisas i
diagrammen som ett medelvärde.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att resultatet av elevenkäten till
gymnasiets årskurs. 2 som genomfördes 2015 är något sämre än resultatet för
år 2014, dock är förändringarna marginell.

Christina Højland Nielsen
Handläggare

Anders Jolby
Skoldirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Resultatsammanställning

Elevenkät årskurs 2, HT 2015
Enkätdata
Inbjudna
Svarande
Svarsfrekvens

400
343
86%

Svarsfrekvens 2011-2015
90%
89%
85%
85%

84%

86%
84%

80%
2011

2012

2013

2014

2015

Svarsfrekvens >90 % = hög tillförlitlighet
Svarsfrekvens <70 % = tillförlitligt
Svarsfrekvens <60 % låg tillförlitlighet, tolkas med försiktighet
Eleverna svarar på de flesta frågor i enkäten genom en femgradig skala, där 5 är
mycket positivt och 1 är mycket negativt. Ett fåtal av frågorna är ja/nej-frågor.
Resultatet av enkätfrågorna redovisas i diagrammen som ett medelvärde.
Kommentarerna till resultatet är baserade både på det redovisade medelvärdet, samt
den procentuella fördelningen av elevernas svar, och fokuserar på trend och
jämförelse med tidigare år.
Elevinflytandeindex består av resultatet från samtliga frågor i avsnittet
"Elevinflytande", omräknat till ett index mellan 1-100.
Nöjd elevindex bygger på en modell utarbetad av SKL och SCB med ett begränsat antal
frågor. Resultatet är alltså jämförbart med andra verksamheter och kommuner.

Undervisning
GVF 2011

GVF 2012

GVF 2013

1. Undervisningens kvalitet, d.v.s. att du
lär dig något?

2. Dina lärares förväntningar på dig?

3. Möjligheten att få hjälp om du skulle
behöva det?
4. Möjligheterna att använda datorn som
hjälpmedel?
5. När en kurs startar - får du information
om målen för kursen, vad som skall
uppnås och betygskriterierna?
6. Får du tillräcklig information om hur
lärarna sätter betyg?
7. Känner du dig rättvist bedömd i de
betyg du får?
8. Får du reda på under kursernas gång hur
du ligger till betygsmässigt?
9. Gör dina lärare en kursutvärdering
tillsammans med er elever efter varje
avslutad kurs?

GVF 2014

GVF 2015
4
4
3,9
4
3,9
3,6
3,7
3,7
3,8
3,8
4
3,9
4
3,9
3,9
4,1
3,9
3,8
4,5
4,3
4,3
4,2
4,2
4,1
4
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,8
3,8
3,8
3,7
3,6
3,3
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,5
3,4
3,4
3,5

GVF 2011

Undervisning

GVF 2012

GVF 2013

10. Att lära dig tänka fritt och ifrågasätta?

GVF 2014

GVF 2015
3,8
3,8
3,8
3,8
3,6

11. De kontakter du får med samhälle och
yrkesliv (praktik, studiebesök)?

3,3
3,2
3,1
3,2
3,3

12. Den hjälp du får med studie- och
yrkesvägledning?

3,4
3,4
3,3
3,4
3,4

13. Vad tycker du sammanfattningsvis om
undervisningen i din skola?

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9

Elevernas sammanfattade bedömning av undervisningen i skolan är oförändrat jämfört
med tidigare år. På frågeområdet i stort har resultatet försämrats eller ej förändrats
jämfört med 2014.
Det har skett en ökning jämfört med 2014 och 2013 i andel elever som uppger att
kursutvärdering alltid eller oftast utförs. Det har även skett en omfördelning av
elevernas svar från "oftast" till "alltid, vilket är positivt. Elevernas bedömning av de
kontakter de får med samhälle och yrkesliv har också utvecklats positivt jämfört med
tidigare år.
När det gäller information om kursens innehåll, vad som skall uppnås och
betygskriterierna, har resultatet försämrats med jämn takt i perioden 2011-2015. Även
i elevernas upplevelse av att bli rättvist bedömd i sina betyg, kan man i resultaten ana
en nedåtgåande trend.
69 % av eleverna anger att lärarna har höga eller mycket höga förväntningar. Detta är
en minskning jämfört med 2014 (70 %), men fortfarande högre än i 2011-2013. Andelen
som anger att lärarens förväntningar är låga eller mycket låga är 4,1 %, vilket är högre
än 2011-2014. Medelvärdet för frågan är dock oförändrat mellan 2014 och 2015, samt
bätre än 2011-2013.

Arbetsmiljö
GVF 2011

GVF 2012

14. Vad tycker du om lokalerna?

15. Äter du i skolrestaurangen?

16. Hur nöjd är du med maten som
serveras i skolrestaurangen?

17. Skolans bibliotek - hur fungerar det?

18. Uppehållsutrymmen inom skolan?

19. Idrottshallen?

20. Städningen?

21. Vad tycker du sammanfattningsvis om
arbetsmiljön i din skola?

GVF 2013

GVF 2014

GVF 2015
3,3
3,7
3,8
3,7
3,6
3,7
3,7
3,9
4
4

2,4
2,7
3

3,2
3,2
4,2
4,1
4
4,1
4
3,3
3,6
3,4
3,5
3,6
3,9
3,9
3,8
3,8
3,6
3,9
4
4
3,9
3,9
3,5
3,8
3,8
3,9
3,8

Elevernas sammanfattade bedömning av arbetsmiljön i skolan har sjunkit något
jämfört med 2014, men är inivå med resultatet för 2012-2013. På övriga frågor har
resultatet försämrats eller ej förändrats jämfört med 2014.
En positiv trend kan anas i elevernas nöjdhet med uppehållsutrymmen. När det gäller
nöjdhet med maten i skolrestauranten har det skett en jämn ökning av resultatet i
2011-2014,ochresultatet har bibehållits i 2015.
Bedömningen av lokaler och idrottshallen har försämrats jämnt över de senaste åren.

Elevinflytande
GVF 2011

GVF 2012

GVF 2013

GVF 2014

GVF 2015
3,9
4,1
4,1
4,2
4
3,6
3,7
3,6
3,8
3,7
3,4
3,5
3,3
3,5
3,4
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,2
3,1
3,1
3
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6

22. Hur fungerar din grupp med
klassföreståndare/mentor?
23. Hur fungerar klassrådet eller
klassforum i din klass?
24. Hur fungerar elevråd, elevkår,
elevforum eller motsvarande funktion i
skolan?
25. Hur är dina möjligheter att påverka
arbetssättet i de olika kurserna?
26. Hur upplever du ditt inflytande på
undervisningens utformning?
29. Vad tycker du sammanfattningsvis om
elevinflytandet i skolan?

Elevinflytande - utvecklingssamtal
81%

83%

85%

83%

91%

27. Har du haft två utvecklingssamtal i
årskurs 1? (andel "ja")

89%

90%

91%

91%

90%

28. Har dina föräldrar/vårdnadshavare
bjudits in till utvecklingssamtalen? (andel
"ja")

Elevernas sammanfattade bedömning av elevinflytandet i skolan är oförändrat
jämfört med resultatet 2012-2014. På de flesta frågorna i frågeområdet har resultatet
försämrats något jämrfört med 2014. Undantaget är andelen elever som uppger att de
har haft två utvecklingssamtal i årskurs 1, som har ökat rejält.

Trivsel
GVF 2011

GVF 2012

GVF 2013

GVF 2014

GVF 2015
4

30. Hur är stämningen mellan eleverna i
skolan?

4
3,9

31. Hur tycker du att din kontakt med
dina lärare är?
3,9

4,1
4,1

3,9
3,9
4

35. Vad tycker du sammanfattningsvis om
trivseln i skolan?
3,9

4,1

4
4
4
4

3,7
32. Förekommer uttryck för rasism och
främlingsfientlighet på din skola?

4,1

4
4

4,1

Elevernas sammanfattade bedömning av trivseln i skolan har skjunkit jämfört med
2014. På de övriga frågorna i frågeområdet har resultatet försämrats eller ej
förändrats.
Det är svårt att se någon tydlig trend i resultaten. Generellt kan man utifrån resultaten
för 2011-2015 säga att resultaten var på sitt bästa i 2012.

Känner du till skolans ordningsregler?
Total

30% 36% 27%

WGN

WGS

58% 56% 60%
12%

Ja, både att de finns och Ja, men bara att de finns
vad de innehåller

9%

13%

Nej

Endast 30 % vet att ordningsreglerna finns och vad de innehåller. Detta är en
minskning med 6 procentenheter jämfört med 2014, samt lägre än i 2011-2013. 12 %
känner inte till reglerna alls, en ökning med 4 procentenheter sedan 2014, samt en
högre andel än 2012-2013.

Känner du till skolans likabehandlingsplan?
Total

44%

44%

44%

47%

WGN

46%

WGS

48%
9%

Ja, både att den finns och
vad den innehåller

Ja, men bara att den finns

10%

8%

Nej

44 % vet att planen finns och vad den innehåller, en minskning med 1 procentenhet
jämfört med 2014.
Andelen som endast vet att planen finns är oförandrad jämfört med 2014.

Index
GVF 2011
64

60

GVF 2012
66

65

GVF 2013

GVF 2014
72

70

63

Nöjd elevindex (NEI)

71

GVF 2015
74

73

Elevinflytandeindex (EII)

Nöjd elev-index har sjunkit något sedan 2014, och är lägre än 2012 och 2013.
Resultatet sjönk även mellan 2013 och 2014.
Elevinflytandeindex har sjunkit sedan 2014, men är fortfarande högre än indexet för
2011-2013.

Index per skolenhet
Total

WGN

WGS
73

63

65

74

73

61

Nöjd elevindex (NEI)

Elevinflytandeindex (EII)

Nöjd elevindex per program

66

75

70 70
63

57

61

72
65

69

64 64
55

49

54 55

61 61 63

Elevernas bedömning av skolmaten - utveckling 2011-2015
Äter du i skolrestaurangen?
5
4

3
2
1

3,7

3,7

67%

65%

17%

18%

3,9

4

4

72%

77%

78%

100%
80%

60%
40%

13%
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Hur nöjd är du med maten i skolrestaurangen?
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Mycket nöjd eller nöjd
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Missnöjd eller mycket missnöjd

Större andel elever än tidigare anger att de alltid eller oftast äter i
skolrestaurangen.
Det har också skett en ökning jämfört med tidigare år i elevernas nöjdhet
med maten som serveras i restaurangen.
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Rapporten godkänns.
Bakgrund

Uppföljning av antal deltagare i studiemotiverande folkhögskolekurs, andel
utrikesfödda deltagare i folkhögskolan och antal deltagare i etableringsutbildning ingår i verksamhetsplanen för år 2016. Antal deltagare i
studiemotiverande folkhögskolekurs redovisas utifrån målbilden kunskapslyft i
arbetslivet. Andel utrikesfödda deltagare och antal deltagare i etableringsutbildning redovisas utifrån målbilden om lyckad integration.
Bedömning

Samtliga tre mål enligt verksamhetsplanen för år 2016 har nåtts.
Målen om att minst en studiemotiverande folkhögskolekurs och en kurs i
Etableringsutbildning startar per år har uppnåtts för 2015. Målet om ökande
andel utrikesfödda deltagare har också uppnåtts, dock ojämnt fördelat mellan
terminerna.
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Resultatsammanställning

Deltagare i folkhögskolan 2015
SMF-kurser, Etableringsutbildning, utrikesfödda deltagare

Antal deltagare i Etableringsutbildning – mål: minst en kurs startar årligen
Målbild: lyckad integration
Termin
Antal deltagare i Etableringsutbildning
varav kvinnor
varav män
varav utrikesfödda (ingår i kvinnor/män)

Vår

2015
Höst
5
1
4
3

9
6
3
7

Källa: Folkbildningsrådet

Antal deltagare i SMF-kurser (studiemotiverande folkhögskolekurs)
– mål: minst en kurs startar per år.
Målbild: kunskapslyft i arbetslivet
2015
Vår
Höst
Vår
2
0
0
2
-

Termin
Antal deltagare i SMF-kurser
varav kvinnor
varav män

2014
Höst
6
3
3

2013
Vår
Höst
8
0
14
4
6
4
8

Källa: Folkbildningsrådet

Andel utrikesfödda deltagare 2013-2015
6,0%

Målindikator: ökande andel

5,3%

5,0%

Målbild: Lyckad integration
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3,2%
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Höst

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Vår

Höst
2015

Källa: Folkbildningsrådet

För mer statistik:
Folkbildningsradet.se
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