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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-06
Kristina Jakobsson
0322-616348
2021.059 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2021
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodells anvisningar ska löpande uppföljning av nämndens
ekonomi göras månadsvis. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska
handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och
kommunstyrelse.
Beredning
Helårsprognosen per mars 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad som
budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt
arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och
att förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i
verksamheterna. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa
organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.
Kostnader i samband med pandemin har under början av året varit 680 tkr, bestående av
städkostnader. Prognos för köpta tjänster ökar med 500 tkr för ökad
städkostnad med anledning av pandemin. För att möta upp den ökade kostnaden genomförs
färre lokalanpassningar under året, vilket ger lägre lokalhyra.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per mars 2021.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-06
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Barn- och ungdomsnämnden
Budgetuppföljning per mars
Belopp i tkr

Budget 2021

Prognos helår
2021

Avv. prognos/
budget 2021

113 409

116 009

2 600

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-574 117
-131 942
-275 468
-17 855

-576 717
-131 442
-275 968
-17 855

-2 600
500
-500
0

Verksamhetens kostnader

-999 382

-1 001 982

-2 600

Verksamhetens nettokostnader

-885 973

-885 973

0

885 972

885 972

0

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

0
0

0

0

Inledande sammanfattning
Helårsprognosen per mars 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat,
det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att anpassa
organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna
har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Övergripande är det
framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.
Prognos
Det finns en kostnadseffektivitet inräknad i budget 2021 som innebär minskning av ca 4,5 tjänster
inom förskola och skola. Utöver budgeterad kostnadseffektivitet har några skolor ytterligare
anpassningar att göra för att arbeta in tidigare års negativa resultat samt att hitta en långsiktig
organisation för att komma i ekonomisk balans.
Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som både intäkt och personalkostnad i
helårsprognosen. För Alingsås kommun är beloppet totalt 4 200 tkr och för barn- och
ungdomsnämndens kommunala skolor är beloppet 2 600 tkr. Fördelning av personalkostnaderna
mellan verksamheter förändras, vilket beror på senarelagd verkställighet av beslut om upphörande
av pedagogisk omsorg samtidigt som satsning skolsociala teamet verkställs från maj samt att öppna
förskolan är stängd fram till sommarlovet.
Kostnader i samband med pandemin har under början av året varit 680 tkr, bestående av
städkostnader. Prognos för köpta tjänster ökar med 500 tkr för ökad städkostnad med anledning av
pandemin. För att möta upp den ökade kostnaden genomförs färre lokalanpassningar under året,
vilket ger lägre lokalhyra.
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Kommentarer per huvudverksamhet
Politisk +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Förskola + 200 tkr
Öppen förskola har ingen verksamhet under januari till sommaren på grund av pandemin.
Pedagogisk omsorg - 1 000 tkr
Högre kostnader på grund av längre verkställighet av beslut om att kommunala verksamheten
upphör. Verksamheten pågår under våren, fram till sommaren.
Förskoleklass +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Grundskola + 800 tkr
Riktade statsbidraget skolmiljarden är medräknad och ökar både intäkter och personalkostnader.
Lägre personalkostnader på grund av att skolsociala teamet startar upp senare i vår. Färre
lokalanpassningar kommer att göras under året vilket ger lägre hyreskostnad.
Grundsärskola +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Fritidshem +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Kost- och lokalvård +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr
Belopp i tkr

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass

Budget 2021

Prognos helår 2021

Avv. prognos/ budget
2021

-1 110

-1 110

0

-340 854

-340 654

200

-739

-1 739

-1 000

-32 387

-32 387

0

-518 791

-520 591

-1 800

Grundsärskola

-24 115

-24 115

0

Fritidshem

-80 646

-80 646

0

-739

-739

0

-999 381

-1 001 981

-2 600

Grundskola

Kost och lokalvård
Summa
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Intäkter
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass

0

0

0

40 539

40 539

0

0

0

0

1 501

1 501

0

52 508

55 108

2 600

633

633

0

17 489

17 489

0

739

739

0

Kommunbidrag

885 972

885 972

0

Summa

999 381

1 001 981

2 600

0

0

0

Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Kost och lokalvård

Netto

Prognos antal barn och elever
Antalet barn i pedagogisk omsorg är fler än budgeterat. Det är i kommunal verksamhet som
skillnaden är utifrån att denna verksamhet kommer att pågå under våren.
Det finns variationer i antalet barn och elever mot budgeterat. Det är för tidigt på året att utläsa om
variationerna håller i sig under året. Förvaltningen återkommer med prognoser under året och hur
variationerna påverkar ekonomin.

Planeringsunderlag - barn
och elever, antal

Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Grundsärskola
Fritidshem

budget

prognos

avvikelse

2021

2021

2021

2 293

2 293

0

15

26

11

524

524

0

4 749

4 749

0

50

50

0

2 187

2 187

0
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-31
Kristina Jakobsson
0322-616348
2020.326 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Förstudie förskola Ingared
Ärendebeskrivning
Området Ingared i Södra Alingsås växer och antalet bostäder i samhället ökar. Inflyttningen
och den ökade befolkningen medför att behov och efterfrågan av platser i förskola och skola
ökar. Tillgången på förskoleplatser är redan idag låg i relation till den inflyttning som skett i
området den senaste tiden. I november 2020 gav Barn- och ungdomsnämnden förvaltningen
i uppdrag att tillsammans med Alingsåshem ta fram en förstudie för förskola i Ingared.
Beredning
Efterfrågan på förskoleplatser i Södra Alingsås är hög i förhållande till dagens lokalkapacitet
och tillsammans med förväntad ökad efterfrågan behövs fler förskoleplatser så snart som
möjligt. Utifrån ökad byggnation och inflyttning kommer skolans lokalkapacitet att behöva ses
över inom de närmsta åren och den förskolebyggnad som ligger närmast skolan kan komma
att behöva frigöras för att ge plats till skolverksamhet. Byggnation av en ny förskolebyggnad
skulle därmed ge ökad kapacitet för både förskola och skola.
Från mars 2018 till mars 2021 har antalet barn i ålder 1-5 år i område Ingared ökat med 71
barn. För förskola pekar förvaltningens prognos på att barnantalet i ålder 1-5 år ökar från 196
barn idag till 220 barn läsåret 24/25. Det är en ökning med 24 barn. Utifrån prognostiserat
elevunderlaget för grundskolan i Ingared ökar från 232 elever inskrivna idag, upp till 295
elever läsåret 24/25. Det är en ökning med 63 elever.
Utifrån rådande situation i Södra Alingsås behöver förstudie beställas utifrån att kommunen
har en skyldighet att kunna erbjuda en förskole- och skolplacering nära hemmet för de
vårdnadshavare och elever som bosätter sig i området. Ingared är därmed ett nyckelområde
för att kunna fortsätta erbjuda placeringar för vårdnadshavare och elever som flyttar in i
Södra Alingsås.
Förstudie
I enlighet med kommunens antagna riktlinje för lokalförsörjning ska framtagande av en
förstudie beslutas av berörd nämnd. En förstudie beställs från fastighetsbolaget Alingsåshem
eller annan extern fastighetsägare då ett lokalbehov uppstår. Förstudien ska förutom att
beskriva en möjlig lösning även resultera i en första hyresprognos för det planerade objektet.
Efter att en förstudie är framtagen bereds den i kommunens styrgrupp gällande lokaler.
Styrgruppen väger samman lokalbehov och kostnadskalkyl/prognostiserad hyra samt
eventuella lagkrav och föreslår därefter fortsatt projektering av objektet, senareläggning eller
avslag. Det är därefter kommunstyrelsen som fattar beslut om projektering.
För vidare arbete föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att en förstudie upprättas. I
uppdrag om förstudie ingår att beställa detaljplan för ny förskola av Samhällsbyggnadsnämnden. Alingsåshem ges i uppdrag att ta fram förslag på förskola enligt Alingsås
kommuns ramprogram för förskola som sker genom sedvanlig byggnation där Alingsåshem
projekterar och upphandlar leverantör.
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Förstudien ska resultera i kostnadsbedömning och hyresprognoser utifrån att förskola
projekteras och upphandlas av Alingsåshem. Kostnaden för framtagande av förstudie
beräknas till 800 000 kr.
Kostnaden kommer inte faktureras barn- och ungdomsförvaltningen om Alingsåshem får i
uppdrag att genomföra projektet med att bygga en förskola och därmed tecknar minst ett 10årigt hyresavtal. Kostnaden kommer då ingå i underlaget för hyreskalkyl för den nya
förskolan. Om förvaltningen beslutar att inte teckna hyresavtal eller om projektet av någon
anledning inte går att genomföra kommer kostnaden att direktfaktureras förvaltningen. Detta
gäller även om planavdelningen väljer att avbryta planarbetet, om ny detaljplan ej antas eller
om detaljplan ej vinner laga kraft.
Förslag på ny placering
Den 24 mars 2020 gav kommunen ett positivt planbesked för att inleda ett planarbete på
fastigheten Ingared 5:114. Platsen medger en förskola för minst 120 barn. Efter vidare
undersökningar av möjliga alternativa tomter i Ingared har tjänstemän på
samhällsbyggnadsförvaltningen presenterat andra alternativ. Tomten som är aktuell för en
förstudie ligger på Ingaredsgatan och tillhör fastigheten 5:116. Även denna plats medger en
förskola för minst 120 barn.
Uppdrag i ärendet om vilken typ av förskola för framtagande av detaljplan och vidare arbete
görs i samband med fortsatt planeringsarbete.

Ekonomisk bedömning
Kostnaden för förstudie beräknas till 800 000 kronor.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Alingsåshem
ta fram en förstudie för förskola i Ingared enligt förslag på ny placering.

Beslutet ska skickas till
Alingsåshem och Samhällsbyggnadsnämnden

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-31

Sida 9 av 130

Huvudmannens
verksamhetsuppföljning
läsåret för 19/20
3
2021.083 BUN

Sida 10 av 130

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-31
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.083 BUN

Tjänsteskrivelse huvudmannens verksamhetsuppföljning
Ärendebeskrivning
Som en del av barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete sammanställs
varje år en verksamhetsuppföljning för huvudmannen och dess verksamheter. Strukturen för
huvudmannens kvalitetsarbete är utformad dels utifrån att varje huvudman inom
skolväsendet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete (Skollagen 4 kap. 2-8 §§) och dels
för att spegla de krav som Alingsås kommuns styrmodell anger för nämndens
kvalitetsstyrning av verksamheten. I huvudmannens verksamhetsuppföljning presenteras
förvaltningens analyser av verksamheten och dess måluppfyllelse samt föreslår mål och
insatser.
Förvaltningens yttrande
Huvudmannens verksamhetsuppföljning består av fem delar.
1.
2.
3.
4.
5.

Organisering
Övergripande rutiner
Resultat i förskolan
Resultat i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
Sammanfattning, strategier och utveckling på huvudmannanivå

Del 1 och 2 beskriver barn- och ungdomsförvaltningen organisering och de övergripande
rutinerna som gäller för förvaltningen. Del 3 och 4 beskriver verksamheternas resultat och
analyser av dessa resultat. Del 5 sammanfattar analyserna och pekar ut strategier och
utvecklingsområden samt mål och insatser.
I del 5 återfinns de två prioriterade övergripande mål och de delmål som förvaltningen
föreslagit.
Prioriterade övergripande mål
I huvudmannens verksamhetsuppföljning har två övergripande mål identifierats i de analyser
som förvaltningen gjort. Det första målet är måluppfyllelse, det vill säga att alla barn och
elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt. Det andra målet är
likvärdighet, att alla barn och elever ska ha samma möjlighet att nå utbildningens mål. Målen
är sedan uppdelade i ett antal delmål vilka har specificeras för förskola respektive skola.
Delmål för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i förskolan




Alla barn är trygga på förskolan
Alla barn får utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanens alla områden under sin
tid på förskolan
Alingsås kommunala förskolor ska vara likvärdiga förskolor

Delmål för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i skolan
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Alla elever har en tillvaro i skolan som präglas och trygghet och studiero som är fri
från kränkningar, trakasserier och diskriminering
Ökad skolnärvaro
Ökade kunskaper
Utbildningen i Alingsås kommunala skolor ska vara likvärdig

Fördjupningsdialoger
Som en del av huvudmannens dialog med enheterna genomförs tre fördjupningsdialoger
utifrån de mål och insatser som identifierats i huvudmannens verksamhetsuppföljning.
Förvaltningen förslår följande tre teman där varje tema beaktar hela utbildningen i ett 1-16årsperspektiv.




Trygghet
Kunskaper, utveckling och lärande utifrån alla läroplanens mål
Likvärdig utbildning

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Tema ”Trygghet”, ”Kunskaper, utveckling och lärande utifrån alla läroplanens mål” samt
”Likvärdig utbildning” för fördjupningsdialoger fastställs.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-31
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1. Organisering
Syftet med förskolans och skolans utbildning är att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Förskolan och skolan uppdrag har flera dimensioner. Dels har förskolan och
skolan en uppgift att förbereda barn och elever för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare,
dels har barn och elever rättigheter här och nu. Att ge barn och elever kunskaper och värderingar
som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagande är både ett uppdrag gentemot varje enskilt barn och
elev men också ett samhällsuppdrag i stort.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov och de ska ges stöd och stimulans så
att de utvecklas så långt som möjligt. Vidare har förskolan och skolan ett ansvar för att uppväga
skillnader i barns och elever förutsättningar. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Barn och elever behöver vara trygga och ha god hälsa samt en förskole- och
skolmiljö som präglas av trygghet, studiero, likabehandling och frihet från kränkningar. På så vis
hänger förskolans och skolans arbete med kunskaper och värden samman.
För alla som arbetar i förskola och skola är arbetet med kunskaper och värdegrund ett övergripande
uppdrag som ska genomsyra hela verksamheten – organisation, undervisning, alla olika möten och
aktiviteter. I barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetsarbete är utgångspunkten, och själva
verksamhetens kärna, mötet mellan barn, elev och pedagog – i det mötet skapas förutsättningar för
barns och elevers lärande och utveckling.

1.1 Disposition
Den här verksamhetsuppföljningen redovisar huvudmannens verksamhet, resultat och
måluppfyllelse för verksamhetsåret 19/20. Rapporten är indelad i fem delar. Den första delen
beskriven förvaltningens organisering, styrning och ledning samt andra nyckeltal och processer
centrala för huvudmannens verksamheter. I del två redovisas förvaltningsövergripande rutiner och
riktlinjer. I del tre redovisas resultat och analys av förskolans måluppfyllelse. I del fyra presenteras
resultat och analys av förskoleklassens, grundskolans, fritidshemmets och grundsärskolas
måluppfyllelse. I del fem sammanfattas verksamhetsårets resultat i ett 1-16-perspektiv där mål för
kommande år presenteras.

1.2 Beskrivning av Barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde
Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter består av tre öppna förskolor, 30 förskolor, 13 F-6skolor, en F-9-skola samt tre 7-9-skolor, totalt 17 skolor. Skolorna utgör i regel en skolenhet, förutom
Ängabo och Nolhaga som har både grundskola och grundsärskola samt Noltorpsskolan som består av
enheterna Noltorp F-3 och Noltorp 4-6. Vid samtliga F-6-skolor ingår verksamhetsformerna
förskoleklass och fritidshem.
För att stötta elever som är i behov av långtgående stödinsatser, har Alingsås kommun
kommungemensam SU-grupper där eleverna tas emot i ett mindre sammanhang, med få kontakter,
en avskalad miljö och helt individualiserad undervisning efter elevens behov. När eleven får
undervisning i de kommungemensamma SU-grupperna fortsätter samverkan med elevens hemskola.
Det långsiktiga målet är att eleverna under tiden i SU-gruppen ges redskap och nya verktyg att
hantera sin skolgång, dels att hemskolan bereder organisationen för att framöver bättre kunna möta
elevernas stödbehov på respektive hemskola.
5
Sida 17 av 130

1.3 Vision
Alingsås kommuns värdegrund engagemang, öppenhet och respekt utgör tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningens systemiska förhållningssätt den visionära grund utifrån vilken vi tillsammans
formar kommunens förskolor och skolor med tillgängliga lärmiljöer och Lust att Lära för alla barn och
elever.

1.4 Förvaltningens styrning och ledning
Kommunfullmäktige organiserar förskola, grundskola samt grundsärskola under Barn- och
ungdomsnämnden. Under Barn- och ungdomsnämnden lyder barn- och ungdomsförvaltningen som
leds av en förvaltningschef tillika skolchef. Som stöd för sitt uppdrag har förvaltningschefen tre
verksamhetschefer med ansvar för förskola, grundskola F-6 inkl. förskoleklass och fritidshem samt
grundskola 7-9, grundsärskola 1-9, nyanländas lärande, elevhälsa stöd och utveckling och en
Administrativ chef med ansvar för administrativ enhet. Varje chef arbetar inom sitt respektive
huvuduppdrag och ingår i förvaltningens ledningsgrupp för att tillsammans styra och leda
förvaltningen så att verksamhetens mål uppnås. Förvaltningsledningen arbetar utifrån en tro på ett
distribuerat ledarskap där det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett nav för att säkerställa och
stödja ett tydligt ledarskap i arbetet för ökad kvalitet, högre måluppfyllelse och resultat.
Förvaltningschefen har också två direkt underställda verksamhetsutvecklare som arbetar tillsammans
med ledningsgruppen i frågor om styrning och ledning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Förskole- och skolenheter är organiserade i team med utgångspunkt i geografisk placering av
enheterna. Förvaltningens team utgörs av Bjärke, Lendahl/Långared, Nolby, Noltorp, Ängabo,
Stadsskogen/Kullingsberg, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra bodarna (HIÖVB) samt centrum 7-9. I
samtliga team, centrum 7-9 undantaget, ingår både förskole- och skolenheter.
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Att organisera kommunens förskole- och skolenheter i team enligt ovan motiveras genom att stärka
1-16 perspektivet i verksamheten där rektorer vid respektive enhet samarbetar och ansvarar för
kontinuitet inom ramen för teamets verksamhetsområden och barns och elevers lärande. Teamen
samarbetar kring personal och arbetsmiljö genom bl.a. kompetensförsörjning och rekrytering,
lönesättning, systematiskt arbetsmiljöarbete, ekonomi, rehabilitering, personalfrågor samt
systematiskt kvalitetsarbete.

1.4.1 Styrning och ledning av förskolan
Alingsås kommun har 30 förskolor från Stora Mellby i norr till Ödenäs i söder. Förskolorna har
kapacitet från 20 barn till 180 barn. Förskolorna ligger strategiskt placerade i bostadsområdena,
vilket gör att de flesta barn kan erbjudas placering på en förskola nära hemmet. Förskolorna arbetar
målinriktat med systematiskt kvalitetsarbete och organisation för att barnen ska vara i mindre
sammanhang under så stora delar av dagen som möjligt. Organiseringen ser olika ut beroende på
förutsättningarna på respektive förskola.
De olika förskolorna har ett antal nyckelfunktioner, flera av dessa organiseras på respektive förskola
utifrån lokala behov. Därtill finns nyckelfunktioner som är gemensamma för samtliga förskolor. Dessa
är:
SKA-ansvarig är en förskollärare som tillsammans med rektor är drivande och inspirerande i det
systematiska kvalitetsarbetet. SKA-ansvarig har rollen som samtalsledare och deltar i uppföljningen
av förskolans inre arbete och utvecklingsarbete. Den SKA-ansvariga är också en del av förvaltningens
gemensamma nätverk för systematiskt kvalitetsarbete.
IKT-pedagog är en pedagog som fångar upp verksamhetens behov och driver digitaliseringsarbete
och pedagogiska utvecklingsfrågor tillsammans med rektor. Vidare arbetar IKT-pedagogen för att
med digitalisering som stöd arbeta för att skapa en utvecklande lärmiljö för att på bästa sätt gynna
varje barns utveckling och lärande.

1.4.2 Styrning och ledning av förskoleklass, grundskola samt fritidshem
Alingsås kommun har totalt 17 grundskolor. De skolor som har F-6 har också tillhörande fritidshem.
Utav dessa 17 grundskolor är 13 F-6-skolor, en F-9-skola och tre 7-9-skolor. Storleken på skolorna
varierar från ca 50 till ca 400 elever. Respektive skolenhet leds av en rektor och i förekommande fall
även en biträdande rektor.
De olika skolorna har ett antal nyckelfunktioner, flera av dessa organiseras på respektive skola utifrån
de lokala behoven på respektive skola. Det finns nyckelfunktioner som är gemensamma för de flesta
skolor. Dessa är:
Förstelärare är lärare som under en period på två år har i uppdrag av rektor att driva det
systematiska kvalitetsarbetet i en viss riktning. Utöver det anger rektor eventuella tillägg i uppdraget
beroende på rektors bedömning av behovet på den enskilda skolan.
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IKT-pedagog är en pedagog som fångar upp verksamhetens behov och driver digitaliseringsarbete
och pedagogiska utvecklingsfrågor tillsammans med rektor. Vidare arbetar IKT-pedagogen för att
med digitalisering som stöd för att skapa en utvecklande lärmiljö för att på bästa sätt gynna varje
elevs utveckling och lärande.
Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är i huvudsak inriktat mot att arbete med högstadieskolorna.
De ger både individuell vägledning och presenterar olika studie- och yrkesval på gruppnivå. Studieoch yrkesvägledarna samarbetar med skolornas elevhälsoteam och lärare. I förvaltningen finns två
studie- och yrkesvägledare.

1.4.2.1 Tillgängliga lärmiljöer och kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Alla elever i skolan har rätt till en undervisning som stödjer och stimulerar dem att nå de
kunskapskrav som finns formulerade i läroplanens kursplaner. I de fall den pedagogiska personalen
upptäcker att en elev får svårigheter på vägen och riskerar att inte nå dessa kunskapsmål/krav, är
skolan skyldig att sätta in stödinsatser för eleven för att kompensera för de svårigheter eller den
komplicerade situation eleven befinner sig i. Insatserna förändras, revideras och uppdateras över tid
för att se till att de motsvarar elevens behov av stöd. Varje skola arbetar för att bredda
undervisningen och göra lärmiljöerna tillgängliga och inkluderande för så många elever som möjligt.
I de fall skolan behöver stöttning i att utveckla tillgängliga och inkluderande lärmijöer eller på annat
sätt behöver komplettera enhetens arbete med kunskap, kompetens för att hitta andra möjligheter
att ytterligare intensifiera arbetet finns enhetschef för Stöd och utveckling att tillgå som stöd. I
enhetschefs uppdrag ingår att samverka med rektorer, elevhälsoteam och/eller pedagoger på skolor
för att i allt större utsträckning och omfattning utveckla verksamheten i riktning mot en högre
tillgänglighet och inkluderande lärmiljö för alla elever.
För att stötta dessa elever, som är i behov av långtgående stödinsatser, har Alingsås kommun
kommungemensamma SU-grupper där elever kan tas emot i ett mindre sammanhang, med få
kontakter, en avskalad miljö och individualiserad undervisning efter elevens behov. När eleven får
undervisning i en kommungemensam SU-grupp fortsätter samverkan med elevens hemskola. Det
långsiktiga målet är dels att eleverna under tiden i SU-gruppen ges redskap och nya verktyg att
hantera sin skolgång, dels att hemskolan bereder organisationen för att framöver bättre kunna möta
elevens stödbehov i ordinarie miljö. Tidsperioden en elev har sin undervisning i SU-gruppen varierar
från individ till individ, men återgång till hemskola och ordinarie miljö är alltid i fokus.

1.4.2.2 Särskilt om förskoleklass
Undervisning i förskoleklass bygger på lek och lärande och ska vara en brygga mellan förskolan och
grundskolan. Arbetet med språkutveckling är centralt och genom det nationella
kartläggningsmaterialet får skolan ett nuläge rörande matematik och svenska för varje enskild elev
och på gruppnivå. Utifrån detta är det sedan möjligt att planera undervisningen och att sätta in tidiga
och relevanta insatser.
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1.4.2.3 Särskilt om grundskolan 1-6
Samtliga F-6-skolor bedriver ett aktivt arbete med att tillgängliggöra lärmiljöerna för samtliga elever.
Detta för att undanröja hinder för lärande. Dessutom organiseras skolorna för att ge stöd i mindre
sammanhang, hur omfattande stödet i mindre sammanhang är beror på behov.
Undervisningen för årskurs 6 i moderna språk och hem- och konsumentkunskap sker på
högstadieskolorna. Eleverna tar sig till en högstadieskola ett antal gånger i veckan för att få
undervisning av legitimerade lärare.

1.4.2.4 Särskilt om fritidshemmet
Fritidshemmens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en
meningsfull fritid. Fritidshemmet har en särskild del i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11), och
fritidshemmets resultat utgör en del av skolans samlade resultat. Fritidshemmet och skolan ska
samverka utifrån identifierade behov för att ge eleverna en dag som hänger ihop som en helhet. I
respektive fritidshem finns det en SKA-ansvarig som tillsammans med rektor driver det systematiska
kvalitetsarbetet i syfte att utveckla undervisningen. Det finns två förstelärare för fritidshemmet som
har som uppdrag att driva utveckling dels i det egna fritidshemmet men också kommungemensamt.
Förstelärare är lärare som under en period på två år har i att driva det systematiska kvalitetsarbetet i
en viss riktning för hela förvaltningen och i det egna fritidshemmet. Utöver det anger rektor
eventuella tillägg i uppdraget beroende på rektors bedömning av behovet i det enskilda
fritidshemmet.
SKA-ansvarig är en pedagog som tillsammans med rektor är drivande och inspirerande i det
systematiska kvalitetsarbetet. Tar rollen som samtalsledare och deltar i uppföljningen av
fritidshemmets inre arbete och utvecklingsarbete. Den SKA-ansvariga är också en del av
förvaltningens gemensamma nätverk för systematiskt kvalitetsarbete.
1.4.2.5 Särskilt om grundskolan 7-9
Samtliga högstadieskolor erbjuder lovskola två veckor varje sommar, i första hand för elever i årskurs
8 och 9.Studie- och yrkesvägledarna besöker samtliga årskurs 9 inför gymnasievalet och vid behov
gör de även besök till övriga årskurser.Samtliga högstadieskolor bedriver ett aktivt arbete med att ge
stöd i mindre sammanhang både i form av särskilda undervisningsgrupper och andra mindre
omfattande insatser. Högstadieskolorna erbjuder läxhjälp.
1.4.3 Styrning och ledning av grundsärskolan
Grundsärskolan åk 1-6 är organiserad i team Ängabo grundsärskolan kommer att flytta till Noltorp
när den nya skolan står klar. Grundsärskolan 7-9 ingår i team centrum tillsammans med övriga
högstadier i centrum och är belägen i Nolhaga. Ett 40-tal elever är inskriva i grundsärskolan.
Grundsärskolan är uppdelad på två särskoleenheter som leds av respektive rektor. Fritidshem
anordnas för grundsärskolans elever 1-6 i ett gemensamt fritidshem. När elever börjar på Nolhaga
grundsärskolan sker en trygg övergång till korttidstillsynen, som organiseras av vård- och
omsorgsförvaltningen. För överlämning till gymnasiesärskolan finns ett nära samarbete.
Specialpedagog stöttar i överlämning till gymnasium utifrån elevens förmågor och intressen.
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1.4.4 Behörig personal och kompetensförsörjning
Andelen förskollärare med legitimation och behörighet för den undervisning de bedriver 2019, enligt
Skolverket för Alingsås kommun, är 52 % (för Västra Götaland län tot. 45 %). Personaltäthet antal
barn per heltidstjänst med förskollärarlegitimation och behörighet är 10, 3 % (för Västra Götalands
län tot. 11,3 %).
För verksamhetsåret 2019/2020 är antalet tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet
i minst ett ämne, enligt Skolverkets statistik för Alingsås kommun, 259 stycken vilket utgör en andel
på 78 %. Totalt antal tjänstgörande lärare är 332. Antalet lärare med legitimation och behörighet att
undervisa som speciallärare är fyra stycken, vilket utgör en andel på 12,9 %. Det pågår ett arbete
med att kartlägga hur många lärare som är behöriga att undervisa i fritidshemmet samt hur det ser
ut med antal behöriga lärare per fritidshem.
Utav förvaltningens totalt 34 rektorer så är det 12 stycken som fullföljt rektorsprogrammet. 16
rektorer är under utbildning och 2 rektorer har undantagits.
De senaste åren har förvaltningen haft en stor personalomsättning, i såväl förskola som skola. För
2017 och 2018 är ca 20% av de avslutade anställningarna pensionsavgångar, för 2019 utgjorde 30
procent utav de avslutade anställningarna av pensionsavgångar. Den senaste treårsperioden har 12
rektorer avslutat sin tjänst, fyra slutade 2018, ytterligare fem stycken 2019. Under 2020 slutade
ytterligare tre rektorer.
Verksamhet
Hela förvaltningen
Förskola
Grundskola
Rektorer, Förskola
Rektorer, Skola

2017
14%
14%
18%
20%
27%

2018
15%
13%
28%
0%
10%

2019
11%
14%
9%
0%
32%

1.4.5 Organisering av barn- och elevhälsa
Varje enskild rektor har ansvar för att leda och organisera barn- respektive elevhälsoteamets arbete
och rutiner. Förskolans barnhälsoteam (BHT) utgörs i regel av rektor och specialpedagog som
tillsammans med förskolornas pedagoger. Framför allt arbetar BHT hälsofrämjande och förbyggande.
för att utveckla tillgängliga och inkluderande undervisning och lärmiljö för alla barn i verksamheten.
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och
skolsköterska samt eventuellt andra kompetenser beroende på hur rektor valt att organisera
elevhälsan, t.ex. speciallärare eller studiepedagoger. Skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska
tillhör den centralt organiserade elevhälsan som är organiserade under en gemensam enhetschef.
Övriga professioner i EHT har rektor på skolan som närmaste chef.
I Alingsås kommun finns i december 2020 fyra skolpsykologer, 11 skolkuratorer och 11
skolsköterskor. Detta innebär att elevtalet per profession är ca 1000 elever/skolpsykolog och ca 450
elever/skolkurator och skolsköterska.
Barn- och elevhälsans övergripande uppdrag är att i största möjliga utsträckning arbeta främjande
och förebyggande, i syfte att öka barns och elevers trygghet, närvaro och måluppfyllelse i en
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tillgänglig och likvärdig lärmiljö. Detta uppnås genom god samverkan inom barn- och elevhälsan,
under ledning av rektor, och genom god samverkan mellan barn- och elevhälsan samt den
pedagogiska personalen på respektive enhet.
1.4.6 Förvaltningens stödfunktioners organisering
På förvaltningskontoret ingår administrativa enheten som består av områdena kansli, ekonomi och
planering. Dessa funktioner verkar för att alla barn och elever inom Alingsås kommun ska erbjudas
omsorg och utbildning för att skapa förutsättningar till framtida utbildning och arbete samt till goda
samhällsmedborgare. Administrativa enheten stödjer personal, andra huvudmän och medborgare
inom frågor om juridik, statistik, ekonomi, IT och lokaler med främsta fokus på förvaltningens
verksamhet inom förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola.
Vid barn- och ungdomsförvaltningen finns ett antal stödfunktioner centralt organiserade under
enhetschef för stöd och utveckling. Dessa utgörs av två utvecklingsledare, en
hörselpedagog/specialpedagog, en logoped och en samordnare. Medarbetarna vid stöd och
utveckling arbetar i nära samverkan med rektorerna och har uppdrag mot att stötta rektor och
enheterna i arbetet med att utveckla kompetens, utveckla och förändra lärmijön för att öka
tillgängligheten för alla barn och elever. Uppdrag kan vara antingen förvaltningsgemensamma eller
på uppdrag av rektor vid enskilda enheter. Stödfunktionernas övergripande uppdrag är att i största
möjliga utsträckning arbeta främjande och förebyggande, i syfte att öka trygghet, närvaro och
måluppfyllelse i en tillgänglig och likvärdig lärmiljö för förvaltningens barn och elever. Därtill ingår
arbete med kompetensutveckling och kometensförsörjning där samverkan med högskolor och
universitet ingår och samordnande av lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning är en central
del.

1.5 Fysisk lärmiljö
Det är viktigt att alla barn och elever har tillgång till lokaler som är likvärdiga och av hög standard i
hela kommunen. Det finns flera äldre förskole- och skollokaler som har behov av att ytterligare
anpassas för att möta den pedagogik och de arbetssätt som undervisningen utförs på idag. Det
behövs fler flexibla utrymmen och fler grupprum. Nya ökade krav för tillgänglighet, miljökrav och
ventilation påverkar lokalernas beskaffenhet och flera lokaler är i behov av anpassning.
Förvaltningen arbetar för att effektivisera lokalutnyttjandet så långt det är möjligt. Det gäller såväl
för förvaltningens egen verksamhet som förutsättningar för att lokaler ska kunna användas optimalt
under hela dagen, alla dagar. Som stöd för arbetet med att utveckla den fysiska lärmiljön vid till- och
ombyggnad har förvaltningen tagit fram ramprogram för förskola respektive skola. Som stöd för att
analysera och besluta i fråga om lokalförsörjning revideras årligen förvaltningens
lokalförsörjningsplan tillsammans med övriga förvaltningars planer.
Ramprogram för grundskola
Ramprogram för förskola
Lokalförsörjningsplan
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1.5.1 Skolbibliotek
Varje skola har ett skolbibliotek. Beroende på skolans lokala förutsättningar är skolbiblioteken
organiserade på olika sätt. Skolbiblioteken är olika stora och boksamlingarna olika omfattande.
Biblioteken används som en resurs för lärande för respektive skola, där informationssökning är en
viktig del, men även att främja läslust och språkutvecklingen hos eleverna. Flera av skolorna
kompletterar det lokal skolbiblioteket med Alingsås kommuns folkbibliotek. Läroplanen styr arbetet
med skolbiblioteken och rektor organiserar undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga
och digitala kompetens. Biblioteksplan

1.6 Förbättringshistoria
Barn- och ungdomsförvaltningen har de senaste åren arbetat med ett antal gemensamma insatser
utifrån de områden som enheterna tillsammans med huvudmannen identifierat som angelägna.
Ulf Blossing (2008) använder begreppen initiering, implementering och institutionalisering för att
synliggöra förändrings-, eller med Blossings ord, förbättringsarbets olika faser. I initieringsfasen
arbetas förståelsen av det nya fram och idéerna prövas praktiskt. Denna fas tar ca 1-2 år. Därefter
övergår förbättringsarbetet i implementeringsfasen, då erfarenhetsutbyte kring hur det fungerar
praktiskt sker. Här är det viktigt att behålla uppmärksamheten på projektet, så det inte tappas för
andra, nya projekt. I denna fas krävs uthållighet, långsiktighet och systematik från lärare och
skolledare, i ca 3-5 år, så institutionaliseringen nås, då arbetet har blivit rutin. Ett förbättringsområde
når sedan sin sista och fjärde fas, spridning, där vikten av dokumentation av erfarenheterna betonas
för att främja lärande om det genomförda förbättringsområdet. I tabellen nedan illustreras de
insatser som barn- och ungdomsnämnden beslutat om de senaste åren.
Utvecklingsområde/Insatser
Förskola
Att se, förstå och möta alla barn
Språk och språkutvecklande arbetssätt
Barns inflytande och delaktighet
Reviderad läroplan förskola
Minskade barngrupper
Skola
Matematiklyftet
Läslyftet
NPF-lärpaket
Digitalisering

Initiering

Implementering

Institutionalisering

15/16
16/17
17/18
18/19
18/19

16/17-17/18
17/18-18/19
18/19
19/20
19/20

18/19
19/20
19/20

12/13
16/17

13/14-14/15

15/16

16/17-18/19

19/20

Gemensamt
Förändrade strukturer för systematiskt
20/21
kvalitetsarbete
Dessa utvecklingsområden beskrivs utifrån huvudmannens insatser och utvecklingsarbete. Efter att
ett område bedömts som institutionaliserat på huvudmannanivå fortsätter arbetet lokal på
respektive enhet.
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1.7 Infrastruktur för systematiskt kvalitetsarbete
Barn- och ungdomsnämndens struktur för det systematiska kvalitetsarbetet vilar på två ben: kvalitet
genom dokumentation och kvalitet genom dialog. Dokumentationen består av veckoreflektioner,
delanalyser och verksamhetsuppföljningar. Där dokumenteras analyser samt kommande mål och
insatser. I dialoger, både intern på respektive enhet och mellan enheterna och huvudmannen,
kompletteras och fördjupas förståelsen av de analyser samt kommande mål och insatser.
Kvalitetsarbetet utgår från mötet mellan barn, elev och pedagog. Det är det enskilt viktigaste mötet
för att säkerställa lärande och utveckling. Strukturen för kvalitetsarbetet tar utgångspunkt i
kvaliteten i det mötet och syftar till att stärka och utveckla det samma. All utbildning i förskola och
skola ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollagen 1 kap §5). Genom att
pedagogerna dokumenterar och analyserar arbetet så skapas förutsättningar för enheten att
aggregera och sammanställa resultat och analys. Det leder till att organisationen, på såväl enhetssom huvudmannanivå, får förutsättningar att leva upp till kraven på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet genom dessa aggregerade resultat och analyser. Det finns
förvaltningsgemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet för att huvudmannen ska
ha möjlighet att aggregera resultat samt kunna göra relevanta jämförelser mellan enheter. Den
dokumenterade verksamhetsuppföljningen ligger till grund för dialog om resultat och
utvecklingsbehov. Dialog inom styrkedjans delar syftar till att skapa ömsesidig förståelse för
enheternas utmaningar och behov samt för huvudmannens avvägningar och prioriteringar.

1.7.1 Rektors infrastruktur
Utöver det som huvudmannen bedömer behöver vara gemensamt, bygger rektorer upp en inre
organisation för ett systematiska kvalitetsarbete. Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet tar
utgångspunkt i mötet mellan barn, elev och pedagog. Det mötet är det enskilt viktigaste mötet för att
säkerställa utveckling och lärande. Det är i huvudsak tre typer av dokumentation som används.
Veckoreflektion – Varje vecka reflekterar respektive pedagog kring mötet med barn eller elever.
Delanalys – Sex gånger per verksamhetsår samlas arbetslagen (eller motsvarande gruppering) för att
aggregera veckoreflektionerna och utifrån dem göra en analys och planera insatser. I de delanalyser
som grundskolan och grundsärskolan genomför har lärarna också inför respektive delanalys
genomförs en kunskapsavstämning som utöver veckoreflektionerna ingår i delanalyserna.
Verksamhetsuppföljning – En gång per år skriver respektive enhet en verksamhetsuppföljning.
Verksamhetsuppföljningen består dels av enhetens övergripande rutiner och organisering, men
framförallt av analyser av verksamhetsåret samt planerade insatser och mål utifrån de analyserna.
Till grund för verksamhetsuppföljningen ligger bland annat delanalyserna och resultat av olika
enkäter och annan tillgänglig statistik. För skolorna ingår även omdömen, nationella prov,
sammanställning närvaro samt betyg.
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1.7.1 Huvudmannens infrastruktur
I huvudmannens verksamhetsuppföljning redogör huvudmannen för verksamhetens organisering och
styrning, strukturer för systematiska kvalitetsarbete och övergripande rutiner samt resultat och
analys för huvudmannens verksamheter. Resultat och analys består dels av aggregerade resultat från
enheternas verksamhetsuppföljningar men också jämförelser mellan enheter och mellan andra
kommuner och huvudmän. Huvudmannens verksamhetsuppföljning pekar också ut behov av
utveckling och strategier på huvudmannanivå. I samband med att förvaltningen färdigställer
huvudmannens verksamhetsuppföljning genomförs en huvudmannadialog utifrån de resultat och
analyser som presenteras i verksamhetsuppföljningen. Huvudmannens verksamhetsuppföljning
tillsammans med huvudmannadialogen utgör kärnan för huvudmannens kvalitetsarbete. Därutöver
återrapporterar förvaltningen till huvudmannen kontinuerligt i förvaltningens huvudprocesser vad
gäller ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, planering- och uppföljning samt systematiskt
kvalitetsarbete.

1.8 Digitaliseringsstrategi för skolväsendet
Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet antogs av regeringen 2017 och har som syfte
att skolväsendet ska använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens
och främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin sträcker sig fram till och med år 2022 då
målen ska vara uppnådda hos huvudmannen.
Målen i Digitaliseringsstrategin för skolväsendet ställer krav på adekvat digital kompetens för alla i
skolväsendet, såväl barn och elever som pedagogisk personal och ledning. Digitaliseringsstrategin tar
vidare upp vikten av likvärdig tillgång till och användning av digitala verktyg och lärresurser. För att
utveckla digital kompetens och tillgång till digitala resurser behövs enligt digitaliseringsstrategin
också ändamålsenlig infrastruktur, både i form av tillgång till verktyg och trådlösa nät men även i
form av teknisk-pedagogisk support.
Att utveckla digital kompetens är ett pågående arbete som sker både kommungemensamt och på
respektive enheter utifrån identifierade behov, såväl både lokalt och centralt. Utbildningar och
workshops har genomförts kring olika digitala resurser och deras användning.
Det finns ett stort utbud av gemensamma digitala lärresurser med tillgång för alla barn och elever. En
förvaltningsövergripande översyn av dessa gemensamma lärresurser har påbörjats med målet att ha
moderna och adekvata lärresurser som täcker dagens och framtidens behov. Under 2020 har
förvaltningen också öppnat upp för möjligheten för verksamheterna själva att skaffa digitala
lärresurser som är mer i detalj skräddarsydda för specifika målgrupper och behov.
Skolverket har i linje med digitaliseringsstrategins mål börjat att digitalisera nationella prov. Detta
arbete kommer intensifieras under de kommande åren. Utbyggnad och modernisering av trådlösa
nät kommer därför att vara en viktig del för att säkerställa tillräcklig kapacitet för att digitalt kunna
genomföra nationella prov på bred front. Förvaltningen har redan idag Dugga, ett system för digitala
prov, men ytterligare stöttning i detta arbete planeras.
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En översyn över tillgång till verktyg och verktygstillbehör har påbörjats. I förskolan har arbetet med
flerspråkighet stöttats med en digital resurs vars innehåll stödjer de vanligaste språken, en tjänst som
fått mycket hög användningsgrad. Arbete med att undersöka liknande tjänst för skolan har initierats.
Teknisk-pedagogisk support har utvecklats genom att förvaltningen i högre grad tillgängliggjort
information för självhjälp och adekvat support. Detta arbete kommer att fortsätta med målet att
också samla och öka kompetens kring aktuella digitala system ute i verksamheterna.

1.9 Barn- och elevers perspektiv, inflytande och rättigheter
Barn- och ungdomsförvaltingens verksamhet riktar sig till barn varför frågan om barns inflytande,
delaktighet och rättigheter är central. Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns omfattande
barnkompetens med gedigen kunskap om barns- och ungas utveckling, levnadsvillkor och behov. I
arbetet med barn och elever kan personal sätta sig in i barnets situation för att bättre kunna ta
tillvara barnets intresse (barnets bästa) och på så sätt anta ett barnperspektiv. Verksamheten inom
såväl förskola som skola ställer krav på barns inflytande och delaktighet där barnets perspektiv är
centralt. För att få reda på barnets perspektiv måste vuxna kommunicera med barn på ett sätt som är
anpassat. Vuxna har skyldighet att ta hänsyn till barnets perspektiv enligt artikel 12 i FN:s
barnkonvention, som fastställer barnets rätt till delaktighet.
Att arbeta med ett barnperspektiv eller utgå från barnets perspektiv innebär inte automatiskt att
barnets rättigheter säkerställs. För det krävs ett barnrättsperspektiv. Ett barnrättsperspektiv innebär
att alla besluts- och arbetsprocesser är barnrättsbaserade, det vill säga att barnkonsekvensanalyser
och eller prövningar av barnets bästa har gjorts. I en prövning av barnets bästa ska flera aspekter
utredas och sammanvägas inför beslut. Dessutom ska de grundläggande principerna artikel 21, 32, 63
och 12 4och de två genomförandeartiklarna (artikel 45 och 426) vara beaktade tillsammans med de
artiklar som rör aktuell fråga7. Barn- och ungdomsförvaltningen har vana och tradition av att arbeta
med ett barnperspektiv och i fråga om barns inflytande och delaktighet, vilket också regleras i
skollagen, arbeta med barnets perspektiv. I dagsläget bedrivs ett arbete med att bygga upp
strukturer för att arbeta med att barnrättsbasera alla besluts- och arbetsprocesser.

1.9.1 Alingsås kommuns policy för barnkonventionen
Alingsås kommun har slagit fast fyra grundprinciper för arbetet med barnrättsperspektiv: Hållbara
strukturer för barns rättigheter, barn ska känna till sina rättigheter, uppmärksamma barn i utsatta
1

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
3
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
4
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter,
utifrån barnets ålder och mognad.
5
Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs
ska stater samarbeta internationellt.
6
Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.
7
Som framgår av SKL:s skrift Barnets rättigheter i budgetprocessen ska även budgeten genomsyras av ett
barnrättsperspektiv. 10
2
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situationer samt skickliga och modiga vuxna. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att uppfylla
barnrättsansvaret inom sitt område. Det ska framgå i verksamhets- och handlingsplaner vilka insatser
som ska göras utifrån grundprinciperna i Alingsås kommuns policy för Barnkonventionen. Arbetet
med barnkonventionen är en naturlig del i den undervisning som bedrivs inom ramen för
förvaltningens område liksom de vuxna som arbetar här med särskild barnkompetens. Förskola och
skola syftar till att ge en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö för alla barn och där alla, men
också särskilt barn- och elevhälsans, medarbetare arbetar för att uppmärksamma barn i utsatta
situationer.

1.9.2 Ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktiges främsta uppgift är att möjliggöra för unga människor i Alingsås kommun att
påverka sin vardag och sin framtid i kort- och långsiktiga frågor.
Ungdomsfullmäktige ska vara en länk mellan politiker och unga människor från årskurs 7 till och med
18 års ålder eller årskurs 3 på gymnasiet. Ungdomsfullmäktige ska ge unga verktyg till att delta och få
insikt i demokratiska processer.
Ledamöterna väljs av eleverna respektive högstadieskola och har ett mandat på ett år.
Skola
Ordinarie ledamöter Ersättare
Gustav Adolfsskolan
6
3
Nolhagaskolan
6
3
Sollebrunns skola
6
3
Östlyckeskolan
6
3
Huvudansvaret för att organisera ungdomsfullmäktige ligger inom Kultur- och
utbildningsförvaltningen, och det sker i nära samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen och
kommunledningskontoret.

1.9.3 Barn- och elevers arbetsmiljö
Rektor ansvarar för att arbeta med barn- och elevers arbetsmiljö för samtliga verksamheter. I
Arbetsmiljölagen finns bestämmelser som systematiskt arbetsmiljöarbete inom grund- och
grundsärskola. För årskurs F-6 i grundskolan samt 1-9 för grundsärskolan ska elevernas deltagande i
arbetsmiljöarbetet ha en sådan omfattning och utformning att det är anpassat efter deras ålder,
mognad och förutsättningar. För elever i årskurs 7-9 i grundskolan utses elevskyddsombud som
arbetar för att säkerställa god arbetsmiljö i enlighet med arbetsmiljölagen. För vidare läsning
Förvaltningsövergripande rutin gällande elevskyddsombuds medverkan i arbetsmiljöarbetet.

1.10 Agenda 2030 i Alingsås kommun – god utbildning för alla
Den 25 september 2019 antog kommunfullmäktige i Alingsås en policy för hållbar utveckling. I
policyn ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 som syftar till att uppnå en social,
ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Mål 4 i Agenda 2030 finns till för att säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Sverige har
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ett väl uppbyggt och inkluderande utbildningssystem som ger alla möjlighet att genomföra en
utbildning. En stor del av mål 4 regleras i skollagen som pekar ut skolans grunduppdrag. Detta
omfattar exempelvis avgiftsfri skolgång, lika tillgång till utbildning och att undervisa i hållbar
utveckling utefter läroplanerna. För utbildningsanordnarna i kommunen finns sju relevanta delmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
Lika tillgång till förskola av god kvalitet
Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet
Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
Utrota diskrimineringen i utbildningen
Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna
Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

1.11 Resursfördelning
Barn- och ungdomsförvaltningens budget utgörs i huvudsak av kommunbidrag som beslutas av
kommunfullmäktige och baseras på befolkningsprognoser. Barn- och ungdomsnämnden beslutar
sedan om fördelning till respektive verksamhet och enhet genom att fastställa omsorgs- och
elevpeng. Därutöver fastställs resursfördelning till ledning och förvaltningsadministration, central
elevhälsa, kompensatoriskt uppdrag samt särskilda satsningar 8.
Huvuddelen av omsorgs- och elevpengen utgör en resurs för undervisning och pedagogisk
verksamhet. Undervisning och pedagogisk verksamhet innehåller resurser för pedagoger till den
ordinarie verksamheten, men också resurser för barn i behov av särskilt stöd. Grunden beräknas
utifrån resursmått i form av antal barn och elever per pedagogtjänst. Vilket därmed utgör en total
personaltäthet inklusive resurser för barn i behov av särskilt stöd9.
För att kompensera för barn- och elevers olika förutsättningar sker en del av resursfördelningen
utifrån enhetens socioekonomiska struktur. Bidraget utgör ca 5 % av resursfördelning till grundskola
och under 1 % av resursfördelning förskola. Bidraget är inte individuellt utan en fördelning till en
enhet med tydlig socioekonomisk struktur utifrån faktorerna nedan. Modellen används för att
fördela resurser mellan enheter, inte att fördela resurser mellan klasser eller barn och elever på

8

Det är trendprognosen tillsammans med elevframskrivning som ligger till grund för att göra prognoser för barn och elever.
Hänsyn tas till föregående års beläggningsgrad, det vill säga hur många av potentiella barn och elever i en viss ålder som
väljer kommunal förskola, fritids och grundskola och till hur många barn och elever förvaltningen har i verksamheterna.
Prognoserna används för att räkna fram omsorgs- och elevpeng.
9

Riktmärket för pengen i förskola är ca 0,20 pedagogisk tjänst per barn i åldern 1-3 år och ca 0,15 pedagogisk tjänst per
barn i åldern 4-5 år. Riktmärket för pengen är ca 0,07 pedagogisk tjänst per elev i grundskola år 1-9, ca 0,05 pedagogisk
tjänst per elev i förskoleklass, ca 0,05 pedagogisk tjänst per barn i fritidshem år F-3 och ca 0,02 pedagogisk tjänst per barn i
fritidshem år 4-6. Förutom personal i pedagogisk verksamhet innehåller pengen resurser för specialpedagog,
administration, vaktmästeri, inkl. underhållsmaterial och förbrukningsmaterial, företagshälsovård, kompetensutveckling
och kostnader för pedagogiskt material, lärverktyg (lärverktyg endast åk 7-9), hygienartiklar, förbrukningsvaror,
kopieringskostnader, telefoni etc.
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samma enhet. Rektor fördelar resurserna inom enheten, utifrån enhetens sammansättning. Faktorer
som används i modellen för att beräkna varje barn och elevs socioekonomiska situation är:
Faktor
Vårdnadshavares
utbildningsnivå

Vårdnadshavarnas
ekonomiska situation
Migrationsbakgrund

Kön

Nivå
Båda vårdnadshavarna saknar
gymnasial utbildning
Båda vårdnadshavarna saknar
eftergymnasial utbildning
Ena eller båda
vårdnadshavarna uppbär
försörjningsstöd
Barnet och båda
vårdnadshavarna är
utlandsfödda, invandrade för
mindre än 6 år sedan
Barnet och båda
vårdnadshavarna är
utlandsfödda
Barnet är pojke

Vikt
3,5
2
2

2,5

1
0,4

Faktorerna har tilldelats olika vikt utifrån vilka faktorer som mest anses påverka studieresultatet. Modellen har använts
sedan införande av socioekonomiskt strukturbidrag år 2013.

Se bilagor för fördelning av socioekonomiskt strukturbidrag till respektive förskola och grundskola.

1.11.1 Statsbidrag
Statsbidrag är ett statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i förskola och skolan. Det är i regel
huvudmannen som söker bidrag. Vissa statsbidrag söks för samtliga verksamheter i kommunen
såsom maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Statsbidrag för mindre barngrupper söks för respektive enhet. Vidare erhåller huvudmannen
statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger vilket ger en viss ekonomisk förstärkning för
verksamheten. Det största statsbidraget, sett till erhållna medel, är statsbidrag för likvärdig skola.
Statsbidraget används för att finansera samordning för nyanländas lärande samt förstärkning av
nyckelfunktioner såsom skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och kuratorer för att
möjliggöra en förtätning vid de enheter eller team där behov av förstärkning identifierats. Vidare har
statsbidraget riktats mot att förstärka skolans digitalisering och stärka skolors och huvudmans arbete
med systematiskt kvalitetsarbete. För att möta utmaningar med behörig personal vid Långared skola
används delar av bidraget för att delfinansiera AIL (arbetsintegrerat lärande) för att möjliggöra
utbildning till behöriga lärare. Andra statsbidrag som erhållits är de som syftar till kompetenshöjande
utbildningsinsatser såsom lärarlyft och speciallärarlyftet samt bidrag för karriärtjänster (förstelärare).
Under 19/20 har statsbidrag för lärarassistenter rekvirerats samt statsbidrag för asylsökande.

1.12 Särskilda satsningar
1.12.1 Minskade barngrupper i förskolan
Minskade barngrupper i förskolan är ett statsbidrag som riktar sig till specifika enheter. Statsbidraget
söks och erhålls i förhållande till samtliga huvudmän i landet. År 2020 fick 6 förskolor statsbidrag på
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totalt 3,6 miljoner kronor. Kommunala satsningen för minskade barngrupper i förskolan riktar sig till
samtliga förskolor, både kommunala och fristående. Förvaltningen arbetar med att fortsätta utveckla
förskolans organisation utifrån de förutsättningar som finns i beslutad budget. Arbetet utgår ifrån
barnens behov, verksamhetens bästa och lokala förutsättningar. För att nå barngrupper av mindre
storlek behöver barnen delas in i fler olika grupper på respektive förskola.
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket (2017) 6–12 för barn i åldern
1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år . Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till
och inte något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad riktmärket
anger, beroende på hur väl de andra faktorerna fungerar tillsammans. Dessa faktorer är personalens
utbildning och kompetens, personaltäthet i relation till antal barn, barngruppens sammansättning
och den fysiska miljön. Varje förskola har fortsatt arbetet med att få en fungerande organisation runt
minskade grupperingar i förskolan.
1.12.2 Lågstadiesatsningen
Barn- och ungdomsförvaltningen har erhållit statsbidrag för en statlig satsning mot lågstadiet. Barnoch ungdomsnämnden har valt att använda bidraget till att anställa fler speciallärare för
grundskolans yngre åldrar. Från och med hösten 2020 ingår bidraget i statsbidrag för likvärdig skola,
där den fortsatta förstärkningen av speciallärare kvarstår i verksamheten. Antal speciallärare är
totalt är 31 stycken.

1.13 Klagomål och synpunkter
Alingsås kommun har skriftliga rutiner, externa och interna, gällande att ta emot klagomål och
synpunkter samt utreda dessa. Extern information finns att läsa på Alingsås kommuns hemsida där
information, tillvägagångssätt och mall finns att tillgå https://www.alingsas.se/kommun-ochpolitik/overklaga-beslut-rattssakerhet/synpunkten/bun/.
Elever och vårdnadshavare ges möjlighet att inkomma med klagomål till såväl skolpersonal, rektor
som huvudman. Informationen gällande klagomålshantering i barn- och ungdomsförvaltningen finns
att tillgå på hemsidan, portalen Arena för lärande samt på förskolornas och skolornas egna sidor. Det
finns en intern rutin för all personal att följa när synpunkter/klagomål inkommer. Inkomna
synpunkter till huvudmannen följs upp en gång om året i ett särskilt ärende till barn- och
ungdomsnämnden.

1.14 Samverkan med andra aktörer
Barn- och ungdomsförvaltningen samverkar med en rad olika aktörer i olika samverkansformer.
Samverkan inom SAMLA närvårdssamverkan där Lerum och Alingsås ingår i en samverkan mellan
skola, socialtjänst och vårdcentral för att gå in med tidiga insatser i samverkan för elever med lindrig
psykisk ohälsa. Samverkan startade med medel från socialstyrelsen och skolverket för just tidigt
samordnade insatser i syfte att stödja elever för fullföljda studier. I Lerum och i Alingsås finns ett
samverkansteam Barn och unga inom SAMLA med syfte att öka närvaro och måluppfyllelse genom
att fånga in barn/elever tidigt för att ge rätt stöd i rätt tid gällande lindrig psykisk ohälsa där en
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vårdcentral per kommun erhållit extra medel för en psykologtjänst riktad till barn och unga med
lindrig psykisk ohälsa. Närvårdssamverkan sker utifrån enskilda barn- och elevärenden. SIP,
samordnad individuell plan, tidigare Västbus kan kallas till och upprättas av skola, socialtjänst och
region och genom SIP sker en samverkan även med specialist nivån inom regionen såsom, BUP och
HAB. Rektor initierar SIP med stöd av personalen inom EHT.
Samverkan för kring barn som ska börja förskoleklass sker där specialpedagog tillsammans med
logoped i samverkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevens start i
förskoleklass. Samverkan mellan skola och socialtjänst sker genom SAMTIDIGT för elever där det
finns gemensam oro för eleven där elevens hemförhållande, nätverk, fritid har negativ inverkan på
elevens skolgång och där gemensamma insatser är till gagn för elevens möjlighet att få adekvat stöd
för att nå målen i skolan.
Barn och unga i samverkan (BUS) är samverkan mellan Barn-och ungdomsnämnden, Kultur- och
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. BUS styrgrupp har gemensamma möten för att
utifrån budget för de tre nämnderna kunna samlas i gemensamma utmaningar och mål att
tillsammans arbeta för. ”En väg in” är exempel på arbetssätt utifrån BUS-samarbetet för att
säkerställa att varje barn som kommer nyanländ till vår kommun får stöd i direkt kontakt med
enhetschef Nyanländas lärande genom ”En väg in”, en samverkan som identifierats gemensamt och
som samverkas med barnets bästa i fokus. Fullföljda studier och samverkan i samverkansteamet barn
och unga i SAMLA är också en samverkan inom BUS.
Samverkan sker med ungdomsmottagningen genom att ungdomsmottagningen genomför skolbesök i
åk 8 för att synliggöra ungdomsmottagningen och organiseras i regel tillsammans med undervisning
kring sexualitet och relationer.

1.15 Extern granskning och tillsyn
1.15.1 Anmälningar från BEO och SI
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet görs årligen en sammanställning av antalet
ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för
barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Alla, såsom föräldrar och elever samt personal, kan
lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. I regel handlar det om kränkande
behandling eller om uteblivet stöd till barn eller elev, men kan också handla om andra ärenden, t.ex.
elevs rätt till utbildning. Dessa ärenden rapporteras till barn- och ungdomsnämnden i särskilt ärende.
1.15.2 Övriga granskningar
Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen två regelbundna tillsyner vid huvudmannens
skolenheter, Nolbyskolan och Stora Mellby skola. Tillsynen utmynnade i ett antal förelägganden som
i korthet gick ut på att utveckla huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete vad
gäller att dokumentera, analysera och följa upp sina resultat samt att stärka elevhälsans främjande
och förebyggande arbete. Nolbyskolan fick föreläggande rörande trygghet och studiero vid enheten.
Östlyckeskolan ingick under 2020 i en tematiskt kvalitetsgranskning av Skolinspektionen rörande
resultatskillnader inom skolor. I granskningen bedömde Skolinspektionen att ett utvecklingsområde
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behövde initieras vad gäller arbetet med att analysera skillnader i kunskapsresultat mellan klasser
genom att tillsammans med skolans personal regelbundet undersöka vad som orsakar
resultatskillnader mellan klasser. I analyserna ska skolan även använda de olika typer av underlag på
klassnivå som finns på skolan för att därigenom öka förståelsen av orsakerna till resultatskillnader
mellan klasser.
Under hösten 2020 genomfördes ytterligare två granskningar där barn- och ungdomsnämnden
deltog. I den första stod ”huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning i
Alingsås kommun” i fokus. I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömde
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas vad gäller att ”skapa samsyn kring vad
som ska uppnås med de delegerade uppgifterna”. I den andra granskningen var det huvudmannens
analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete som stod i fokus.
Skolinspektionen konstaterade att huvudmannen i hög utsträckning vidtagit relevanta
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens
mål så långt som möjligt. Vidare konstaterades att huvudmannen i flera delar gör relevanta analyser
av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder
inom dessa områden. Skolinspektionen bedömde att ett utvecklingsarbete behöver inledas vad gäller
huvudmannens analyser av studieresultat och resultat av trygghet i grundskolan för att kunna
identifiera och förklara styrkor och utvecklingsområden. Detta för att kunna ge rätt förutsättningar i
förhållande till de olika skolenheternas behov. Huvudmannen har sedan tidigare identifierat samma
utvecklingsområde och därför redan påbörjat ett utvecklingsområde, där föreliggande
verksamhetsuppföljning är en del av detta.
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2. Övergripande rutiner
2.1 Placering i förskola, det fria skolvalet och placering i grundsärskola
2.1.1 Placering i förskola
Antal inskrivna barn i kommunal förskola uppgår till ungefär 1600-1800 barn, beroende på tidpunkt
på året. I dagsläget klarar kommunen att upprätthålla garantitiden på 4 månader för sökande barn. I
de flesta fall går det att få plats på kortare tid än så. Platsfördelningen sker efter beslutade
urvalskriterier, där ködatum är det primära kriteriet. Utöver det finns syskonförtur och förtur utifrån
särskilda skäl, vilket går före ködatum. Barnomsorgsregler i Alingsås kommun
2.1.2 Skolval
Skolvalet styrs av Skolval ansökningsförfarande, placeringsregler och urvalskriterier. Alla elever som
ska börja Förskoleklass och årskurs 7 berörs av skolvalet, löpande inskrivningar i verksamheten eller
för andra årskurser hanteras genom skolbytesansökningar. Skolbyteansökan finns som en separat etjänst men följer samma regelverk som skolvalet.
Skolvalsperioden pågår mellan 15 nov – 15 december, men kommunen försöker i så hög grad som
möjligt att få in svar från samtliga vårdnadshavare, även efter sökperioden. Detta utifrån rättspraxis
att elever vars vårdnadshavare inte gjort något aktivt val inte får särbehandlas negativt. Inför varje
hösttermin genomförs drygt 1000 skolval av barn och deras vårdnadshavare. Närmare 95% av alla får
sin önskade skolenhet. De skolenheter som behöver neka beslut är i störst utsträckning 7-9-skolor i
centrum.
2.1.3 Placering i grundsärskola
Processen för mottagande till grundsärskolan är centralt organiserat och det är verksamhetschef
med ansvar för bland annat grundsärskolan som är ansvarig. Frågeställning om intellektuellt
funktionshinder hos elev initieras av barn/elevhälsan som samverkar med vårdnadshavare för att
påbörja psykologisk och medicinsk utredning. Utredningarna kompletteras med pedagogisk och
skolsocial utredning med inriktning grundsärskola. När samtliga utredningar är färdiga meddelas
mottagningsgruppen för skolan som granskar och kvalitetssäkrar underlagen. Mottagningsgruppen
består av psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens. Mottagningsgruppen
gör bedömning om mottagande och rekommendation om eventuell skolplacering. Efter samtycke
från vårdnadshavare fattar verksamhetschef beslut om skolform.

2.2 Huvudmannens rutiner rörande arbetet mot kränkande behandling och
diskriminering
Huvudmannen använder sedan verksamhetsåret 20/21 ett processverktyg, KB-process, som stöd för
rektors och huvudmannens arbete med att anmäla och dokumentera utredning, åtgärder och
uppföljning i ärenden rörande kränkande behandling. I verktyget finns också statistik- och analysstöd.
För verksamhetsåret 19/20 skedde dokumentationen av motsvarande process i förvaltningens
elevjournalsystem. Barn- och ungdomsnämnden tar vid varje sammanträde del av aktuell statistik för
upprättade anmälningar. I början av varje verksamhetsår upprättar förskole- och skolenheterna
planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i enlighet med Skollagen kap. 6
och Diskrimineringslagen kap. 3.
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2.3 Arbetet för att främja närvaro
Den förvaltningsgemensamma riktlinjen ”Riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro”
beskriver hur arbetet på respektive enhet ska gå till och beskriver de delar som är upp till respektive
rektor att besluta utifrån de lokala förutsättningarna. Riktlinjen berör arbetet med individärenden
och att skapa rutiner för dokumentation av närvaro. Förskola, skola och fritidshem berörs av
riktlinjen. Inom ramen för riktlinjen finns rutiner för när och hur frånvaroutredningar samt
handlingsplaner upprättas och hur huvudmannen informeras. Inför varje sammanträde rapporteras
antalet pågående handlingsplaner rörande problematisk skolfrånvaro.
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet följer varje skola upp närvaron på grupp- och
organisationsnivå. Vid dessa uppföljningar analyserar skolan närvaron på grupp- och
organisationsnivå samt planerar insatser. Det sker dels i delanalyserna, dels i
verksamhetsuppföljningen för respektive enhet med aggregeras också på huvudmannanivå.
En lyckad skolgång minskar risken för socialt utanförskap och psykisk ohälsa som vuxen. Det är därför
viktigt att fånga upp elever som har hög frånvaro i tid och sätta in rätt insatser. Långvarig
skolfrånvaro kan även innebära att eleven har behov som behöver mötas av flera aktörer samtidigt. I
Alingsås kommun finns idag rutin som förskolor och skolor följer när ett barn eller en elev har en
oroande frånvaro, eller där frånvaron överstiger 15% över en längre tidsperiod.
I ett första steg arbetar varje skola med närvarofrämjande insatser som riktar sig till alla elever i
skolan. Det handlar om att skapa ett bra skolklimat där eleverna känner sig trygga, mår bra och trivs i
skolan genom att skapa möjlighet till likvärdigt och tillgängligt lärande. I ett nästa steg arbetar
enheterna med förebyggande och målinriktade insatser för elever som har ett riskbeteende eller som
tillhör en riskgrupp. Det kan exempelvis handla om dåliga skolresultat, svårigheter att koncentrera
sig, problem med kompisar eller problem hemma. Insatserna på denna nivå kan vara extra stöd och
anpassningar för både eleven och vårdnadshavarna.
Från och med våren 2021 införs ett skolsocialt team som ska arbeta med insatser som riktas mot
elever som har en större problematisk skolfrånvaro. Den här nivån kräver ofta en samverkan mellan
flera professioner, individuellt anpassade insatser och ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Det
skolsociala teamet organiseras centrat under enhetschef för stöd och utveckling.
Det skolsociala teamet arbetar i samverkan med enhetschef Elevhälsa samt förskolornas BHT och
skolornas EHT. Det skolsociala teamet samverkar med samverkansteamet inom SAMLA Barn och
unga och organisation för SIP. Det skolsociala teamet har en tvärprofessionell sammansättning och
består av skolsocionom, specialpedagog och skolpsykolog. Det skolsociala teamet är mobilt och
erbjuder barn, elever och vårdnadshavare olika former av stöd enskilt och i grupp. Målet ska vara att
stödet leder till att elev återkommer till skolan och får möjlighet till fullföljda studier vilket vi vet är
en stor friskfaktor för hälsa genom hela livet.
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2.4 Dokumentation av undervisning och resultat
2.4.1 Rutiner för att följa barn och elevers lärande och kunskapsutveckling
Det är respektive rektor som tillsammans med förskollärare, lärare och övrig pedagogisk personal
utformar rutiner och strukturer för att följa barns och elevers lärande i enlighet med bland annat
Skolverkets Allmänna råd om betyg och bedömning (2018) och läroplanerna. Huvudmannen
tillhandahåller lärplattformen Unikum för att föra pedagogisk dokumentation, omdömen i åk 1-5,
kunskapsavstämningar i åk 1-9, upprättande och individuella utvecklingsplaner (IUP) men även
pedagogiska planeringar inklusive bedömningar av dem samt annan pedagogisk dokumentation.
Dokumentation av betyg och nationella prov sker i betygskatalogen och i de nationella proven.
Resultat av de nationella proven och lärarens betyg rapporteras in i betygswebben som sedan lagras i
det digitala systemet Procapita.
2.4.2 Extra anpassningar
Arbetet med extra anpassning görs av lärare eller annan pedagogisk personal i skolan inom ramen för
den ordinarie undervisningen. Rektorn på respektive skola har till ansvar att skapa rutiner för arbetet
med extra anpassningar och i förekommande fall prioritera resurser. Arbetet med och rutinerna kring
extra anpassningar ingår också i respektive skolas systematiska kvalitetsarbete.
Inom ramen för enhetsdialogerna och huvudmannadialogen för huvudmannen en dialog med
respektive rektor rörande arbetet med extra anpassningar rörande rutiner, prioritering av resurser
samt i relation till det systematiska kvalitetsarbetet både på enhetsnivå och huvudmannanivå.
Huvudmannen tillhandahåller lärplattformen Unikum, som är en säker yta för att dokumentera extra
anpassningar.
2.4.3 Särskilt stöd
Det är rektor på respektive skola som har till ansvar att organisera och skapa rutiner för arbetet med
att utreda särskilt stöd och utarbeta och utvärdera åtgärdsprogram. Inom förskolan har rektor ett
motsvarande uppdrag, men inom förskolan upprättas inga åtgärdsprogram, däremot kan en
handlingsplan beslutas i syfte att möta ett barns behov. Rektor både inom förskola och skola är
ansvarig för att i förekommande fall prioritera resurser. Arbetet ingår också i respektive skolas och
förskolas systematiska kvalitetsarbete.
Inom ramen för enhetsdialogerna och huvudmannadialogen för huvudmannen en dialog med
respektive rektor rörande arbetet med att utreda särskilt stöd, att utarbeta och utvärdera
åtgärdsprogram och handlingsplaner, prioritering av resurser samt i relation till det systematiska
kvalitetsarbetet både på enhetsnivå och huvudmannanivå.
Huvudmannen tillhandahåller lärplattformen Unikum. Det är där som respektive skola dokumenterar
utredningar rörande särskilt stöd samt åtgärdsprogram. Förskolan dokumenterar utredningar som
särskilt stöd och handlingsplaner i journalsystemet Prorenata.
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3. Resultat i förskolan
3.1 Resultat utifrån läroplan för förskolan
Reviderad läroplan för förskolan, Lpfö18, trädde i kraft juli 2018 och har stärkt och förtydligat
förskolans uppdrag. Särskilt har undervisningsbegreppet stärkts och definierats i och med den
reviderade läroplanen. Det är läroplanen som definierar uppdraget och vad det finns för mål för
verksamheten. Utgångspunkten för undervisningen är barnens intresse, vilket ska utvecklas och
utmanas av pedagogerna för att på så sätt arbeta mot läroplanens mål.
Ett resultat är den progression i lärande som kan ses hos barnen rörande förmågor och mål som
formuleras i Lpfö 18. Det är pedagogernas reflektioner och analyser av förskolans undervisning och
barngruppens progression som fångar resultaten i kvalitativa beskrivningar av nuläget. Pedagogernas
dokumentation beskriver de pedagogiska planering som den planerande undervisningen vilar på
samt dokumentation av spontan undervisning. Vidare används dokumentationen för det
systematiska kvalitetsarbetet för att fånga förskolans resultat och utifrån det analysera
utvecklingsbehov och planera för insatser i syfte att nå uppsatta mål.
Alingsås kommun genomför varje år, tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen, en
regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola. Syftet med enkäten är att få ett underlag
som visar hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans
läroplan. Rapporten gäller Alingsås och bygger på svar från 924 vårdnadshavare av 1665 vilket ger en
svarsfrekvensen om 56%.
De resultat som pedagoger kan se genom pedagogisk dokumentation analyseras tillsammans med
resultaten från GR-enkäten vilket blir en del av förskolornas och förvaltningens resultat.
3.1.1 Normer och värden
Läroplanens formuleringar rörande undervisningen och målen kring normer och värden är både
kompletterande och överlappande rörande uppdraget att motverka kränkande behandling,
trakasserier och diskriminering. Den delen av förskolans uppdrag som rör dessa delar följs upp under
”3.2 Sammanfattning av resultat målinriktat arbete mot kränkande behandling och diskriminering”.
Grunden i alla förskolor, främjande förebyggande och åtgärdande arbete både i vardagen och utifrån
varje förskolas plan kring kränkande behandling samt de mål som finns beskrivna i läroplanen under
normer och värden. I verksamhetens vardag är dessa två delar sammanflätade och stärker varandra i
en växelverkan och följs löpande upp som en del i strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Förskolornas undervisning inom området normer och värden är god. I enheternas
verksamhetsuppföljningar beskrivs progression i barngrupperna under verksamhetsåret vad gäller
respekt och förståelse för alla människors lika värde.
För att nå hög kvalitet inom området normer och värden arbetar pedagogerna med rutiner för
matsituationer och andra vardagsituationer samt övergångar mellan olika aktivititeter. Det är vanligt
förekommande att undervisningen syftar till att stärka barnens förmåga att själv markera när de
tycker att det har passerat gränsen t.ex. genom att öva på att säga ”stopp!” eller ”stopp, min kropp!”
men också öva på att lyssna på när andra barn säger dessa fraser. Det sker långsiktigt strategiskt
arbete med undervisning som rör det sociala samspelet och att vara en god kompis. Detta kanske
t.ex. genom att förskolan över lång tid arbetar med t.ex. litteratur som berör detta och för löpande
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samtal med barnen som hur en bra kompis gör, detta för att arbete främjande inte bara åtgärdande.
På detta sätt förebyggs konflikter och barnen ges förutsättningar för att visa varandra i hög
utsträckning respekt och förståelse, vilket också sker.
Under den pågående pandemin covid-19 har förskolor på olika sätt varit tvungna att prioritera
beroende på hur bemanningen har sett ut för de olika förskolorna vid olika tidpunkter. Normer och
värden är det område som haft prioritet oavsett situation, detta eftersom barnens trygghet är
grunden för att ett lärande ska kunna ske.
3.1.1.1 Resultat ifrån Göteborgsregionens gemensamma enkät
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Normer och värden

Resultaten av GR-enkäten visar att Alingsås kommunala förskolor ligger över Göteborgsregionens
genomsnitt, men med en knapp marginal. Det finns en variationen mellan förvaltningens förskolor.

3.1.2 Omsorg, utveckling och lärande
Området omsorg, utveckling och lärande bildar i förskolan en helhet, där undervisningsbegreppet är
helt centralt. Undervisning i förskolan utgår ifrån barnens intresse och målet är att barnen ska få den
undervisning som främjar deras lärande utifrån var de befinner sig. Det handlar således om att hela
tiden utvecklas, snarare än att nå upp till en viss nivå som är på förhand definierad. Undervisning i
förskolan kan både vara spontan och planerad. Initiering kring undervisningsbegreppet i förskolan
som påbörjades 2017 har nu implementerats på alla förskolor vilket lett till större medvetenhet om
pedagogernas roll att utmana barnen både utifrån läroplansmålen och barnens intressen.
Förvaltningen konstaterar att undervisningsbegreppet har blivit levande och används i enlighet med
förskolans pedagogiska uppdrag.
I och med pandemin Covid-19 har det varit svårt för förvaltningens förskolor att upprätthålla samma
andel ordinarie personal som innan pandemin, eftersom korttidsfrånvaron varit högre. Detta har
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medfört att undervisningen under slutet av verksamhetsåret inte haft samma höga kvalitet som
innan samhällsspridningen av Covid-19.
De flesta av Alingsås kommunala förskolor arbetar med temaarbete som bestäms tillsammans med
barnen. Temaarbetet fungerar som ett paraply där pedagogerna planerar in de olika delarna av
läroplanen som bedöms ska ingå vid just det temaarbetet. Det temainriktade arbetssättet går ut på
att förskolorna tar tillvara på barnens intressen och väver samman med läroplansmål som till
exempel matematik, språk och naturvetenskap med musik och skapande aktiviteter.
Undervisningen är i viss utsträckning digitaliserad. Processen med att digitalisera undervisningen har
kommit olika långt på olika förskolor. Den digitaliserade undervisningen medför nya möjligheter att
utveckla lek- och lärmiljöerna. Där bilder och information finns lättillgängligt finns det större
möjligheter både i den spontana och planerade undervisningen. Förvaltningen konstaterar att
implementeringsarbetet med det pedagogiska dokumentationsverktyget Unikum fortsatt går framåt.
Pedagogerna nyttjar i allt större utsträckning Unikum för att kunna följa upp arbetet både på
förskolan och skapa delaktighet tillsammans med barnen och vårdnadshavarna.
De flesta förskolorna har ett språkutvecklande arbetssätt där TAKK (tecken som alternativ och
kompletterande kommunikation) och olika typer bildstöd används för att stärka barnens
språkutveckling och för att i så stort utsträckning som möjligt främja språkutvecklingen hos barnen.
TAKK används ofta för att skapa bäst möjlig förutsättning för barn i behov av särskilt stöd eller annan
typ av stöttning.
Förvaltningens rektorer identifierade, under verksamhetsåret 2019/2020, i olika typer av
kartläggande dialoger att förskolornas språkutvecklande arbetssätt är en framgångsfaktor för barns
lärande och utveckling. Med bakgrund mot det planerades ett antal lärpaket av enheten för stöd och
utveckling inom området språkutvecklande arbetssätt och förskolorna har fått möjlighet att välja
vilka områden som bäst möter upp den enskilda förskolans behov av vidareutveckling.
Utvecklingsarbetet med lärpaketen påbörjades i och med starten av verksamhetsåret 2020/2021.
Den ökade medvetenheten hos pedagogerna kring kopplingen mellan undervisningens kvalitet och
barns lärandevillkor har givit goda resultat i förvaltningens förskolor. Samtidigt som det finns en
utmaning i att möjliggöra för den planeringstid och reflektions- och analystid som behövs för att
systematiskt utvärdera och utveckla undervisningen.
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3.1.2.1 Resultat ifrån Göteborgsregionens gemensamma enkät
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Göteborgsregionen
Alingsås kommunala…
Bolltorps förskola
Brogårdens förskola
Ekskogens förskola
Gräfsnäs förskola
Hasselgatans förskola
Hemsjö förskola
Herrgårdens förskola
Ingareds förskola
Kastanjens förskola
Lendahls musikförskola
Lindens förskola
Långareds förskola
Lövhyddans förskola
Magra förskola
Nolby förskola
Nolhaga förskola
Rävlyans förskola
Sollebrunns förskola
St Mellby förskola
Stadsskogens förskola
Stockens förskola
Stockslycke förskola
Tegelslagarens förskola
Västra Bodarna förskola
Åkershults förskola
Älvdansens förskola
Ängabo förskola
Ödenäs förskola
Östlyckans förskola

Omsorg, utveckling och lärande

Resultaten av GR-enkäten visar att Alingsås kommunala förskolor ligger över Göteborgsregionens
genomsnitt. Det finns en variationen mellan förvaltningens förskolor.

3.1.3 Barns delaktighet och inflytande
2016 initierades ett arbete med att öka barns delaktighet och inflytande. Det är ett arbete som
bedrivits på förvaltningens samtliga förskolor. Förvaltningen kan konstatera att utvecklingsområdet
nu är institutionaliserat, vilket innebär att arbetet är så integrerat i förskolornas arbetsätt att det är
en självklar del av förskolornas rutiner.
På Alingsås förskolor är pedagogerna närvarande i barnens aktiviteter, vilket möjliggör att barnen blir
lyssnade på och att de kan få inflytande över undervisningen. Undervisningen är utformad för att
barnen utifrån ålder och mognad kan vara delaktiga och inflytande över verksamheten. Pedagoger
lyssnar in barnens tankar och är lyhörda för de intressen som barnen har eller utvecklar i gruppen.
Deras tankar är utgångspunkten när de planerar verksamhetens innehåll, vilket bidrar till att barnen
blir mer delaktiga i att forma sin dag på förskolan.
GR-enkäten, som redovisas nedan under 3.1.3.1, bekräftar de kvalitativa resultaten. Alingsås ligger i
genomsnitt över Göteborgsregionen, även om det finns stora skillnader inom förvaltningen. Enkäten
genomfördes för första gången under verksamhetsåret i sitt nuvarande format. Den tidigare
versionen av enkäten hade en sjugradig skala och grupperingarna av frågorna motsvarar inte helt
den nuvarande versionen av enkäten. I en jämförelse med det värde som är närmast och omräknat
till en femgradig skala så har värdet varit på samma nivå sedan 2017. Variationen mellan de olika
förskolorna inom förvaltningen skiljer sig inte nämnvärt åt jämfört med övriga områden som GRenkäten berör.
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3.1.3.1 Resultat ifrån Göteborgsregionens gemensamma enkät
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Barns delaktighet och inflytande

Resultaten av GR-enkäten visar att Alingsås kommunala förskolor ligger över Göteborgsregionens
genomsnitt. Variationen mellan förvaltningens förskolor är också liten.
3.1.4 Förskola och hem
Alla Alingsås kommunala förskolor har strukturer för samverkan mellan förskola och hem. Den
dagliga kontakten är grunden i förskolan. Den dagliga kontakten sker när vårdnadshavare lämnar och
hämtar. Det är kvaliteten i dessa många korta möten som bygger upp tillitsfulla relationer mellan
förskola och hem. Är relationerna mellan förskola och hem tillitsfull leder det till att varje
vårdnadshavare känner sig trygg med att barnet har det bra den tiden barnet är på förskolan. Årligen
genomför förskollärare utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Syftet med utvecklingssamtalet är
att följa barnets utveckling och lärande. Utöver detta finns flera andra forum som syftar till att stärka
samarbetet mellan förskola och hem. Minst en gång per år, oftast på hösten, har förskolorna ett
informationsmöte för vårdnadshavare. Den digitala informationsytan Arena för lärande, där allmän
information finns tillgänglig och den digitala dokumentationsytan Unikum, där all pedagogisk
dokumentation finns. Det är också vanligt förekommande med olika typer av tillställningar där någon
tradition står i centrum, såsom sommar- och julavslutningar.
Flera förskolor bedömer att det finns en grupp av vårdnadshavarna som inte använder sig av Arena
för lärande och/eller Unikum för att ta del av information och undervisningens innehåll i tillräckligt
hög utsträckning. Under den pågående pandemin Covid-19 har de digitala informations- och
dokumentationsytorna blivit särskilt betydelsefulla för att upprätthålla en god dialog mellan förskola
och hem. Men flera av förskolorna bedömer att det finns en betydande minoritet som sällan eller
aldrig nyttjar dessa digitala ytor. Detta har försvårat samarbetet med den gruppen.
Många förskolor konstaterar efter en analys av GR-enkäten att den delen som behöver
vidareutvecklas är att kommunicera med vårdnadshavare hur förskolorna arbetar med läroplanen
och vilka delar av läroplanen som för tillfället är i fokus. Förskolor konstaterar efter en analys av sitt
nuläge att arbetet i sig håller hög kvalitet och arbetet är i linje med läroplanens skrivningar och
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intentioner, men att detta inte lyckats kommunicerats med vårdnadshavarna. De insatser som
förskolorna planerat är att vid informationsmötet för vårdnadshavare förtydliga hur förskolans
pedagogik och arbete med läroplanen är strukturerad samt att beskriva vad framförallt Unikum har
för styrkor när det kommer till att kommunicera innehållet i förskolans planering och genomförande.
3.1.4.1 Resultat ifrån Göteborgsregionens gemensamma enkät
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Förskola och hem

Resultaten av GR-enkäten visar att Alingsås kommunala förskolor ligger över Göteborgsregionens
genomsnitt. Variationen mellan förvaltningens förskolor är också liten.
3.1.5 Övergång och samverkan
Samtliga förskolor har rutiner för övergångar mellan grupper inom förskolan och övergångar till
skola. Särskilt tätt är samarbetet för de förskolor som är geografiskt placerad så att de har en skola
som är väldigt nära och som många av förskolans barn sökt sig till och får skolplacering vid. Detta är
särskilt tydligt för de förskolor som ligger utanför centralorten i samhällen som bara har en förskola
och en skola t.ex. Långared, Hemsjö och Magra.
De centrala utvärderingar som gjorts av de centrala riktlinjerna för övergångar mellan förskola och
förskoleklass visar att rutiner fungerar väl för att förbereda barn och vårdnadshavare. Vid
övergångarna har avlämnande och mottagande specialpedagog en roll som övergångssamordnare,
särskilt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Det som behöver utvecklas ytterligare i arbetet
med riktlinjen är övergångar för barn som ska mottas i grundsärskolan och barn som är flerspråkiga.
Omfattningen av de elevernas stödbehov och de anpassningar som varit välfungerande behöver i
ännu större omfattning komma mottagande skola till del.
På många av förskolorna behöver skriftliga rutiner tas fram för övergångar mellan
avdelningar/hemvister inom förskolan. Det är ofta välfungerade strukturer som finns, men dessa är i
de flesta fall muntliga överenskommelser som ännu inte skrivits ned. Detta medför vissa svårigheter
för nyanställda att komma in i förskolans rutiner rörande övergångar inom förskolan, dessutom kan
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det leda till att olika pedagoger minns olika rörande dessa muntliga överenskommelser. Genom att få
dessa till skriftliga rutiner skulle kvaliteten i dessa övergånger kunna stärkas ytterligare.
Det har under den pågående pandemin med Covid-19 varit utmananade att följa de uppbyggda
strukturerna kring övergången ifrån förskola till skola. Det har skett överlämningar till mottagande
pedagoger på respektive skola. Men i många fall har de olika besök som normal sett sker, blivit
inställda.

3.2 Resultat utifrån arbete mot kränkande behandling och diskriminering
3.2.1 Enheternas måluppfyllelse
Arbetet mot kränkande behandling inom förskolan sker i huvudsak med utgångspunkt inom ramen
för läroplanens mål för normer och värden. Fler av de mål eller aktiva åtgärder som förskolorna tagit
sikte på under verksamhetsåret 19/20 är barnens samspel i olika situationer, exempelvis turtagning
och kösituationer, hur man inkluderar kompisar i leken och hur man kan avböja lekkompisar. Några
enheter lyfter också barnkonferenser som ett framgångsfullt sätt att arbeta för att kartlägga hur det
förebyggande och främjande arbetet kan planeras och genomföras. I förskolornas mål lyfts också vid
flera enheter pedagogerna som viktiga förbilder för samspelet och därmed också pedagogers
språkbruk.
Flera av enheterna lyfter hur arbetet i och med mindre barngrupper varit en framgångsfaktor för att
nå uppsatta mål. Förskolorna beskriver hur tryggheten ökar i de mindre grupperna och pedagogerna
beskriver sig som mer närvarande och aktiva i samspelet mellan barnen. Hinder som lyfts i relation
till måluppfyllelse är interna omorganisationer och personalomsättning som gör att verksamheten
kontinuerligt behöver planeras om vilket tar fokus från barngruppsarbetet till personalorganisation
samt personaladministration.

3.2.2 Uppföljning anmälningar av kränkande behandling samt jämförelser mellan
enheter
Antalet anmälningar för verksamhetsåret är 5 stycken. De är för få anmälningar för att kunna jämföra
enheter. Antalet anmälningar är påtagligt få och fortsatt arbete sker tillsammans med förskolans
rektorer i arbete med att bedöma vilka typer av händelser som ska ses som kränkningar. I förskolan
utvecklar barn socialt samspel och det kan vara svårt att skilja mellan en konflikt och en kränkning.
Förskolornas arbete har generellt stort fokus på främjande och förebyggande arbete och med fokus
på hela barngruppen. Förvaltningen föreslår fortsatt arbete med att stödja rektor och enheter i att
utveckla området med trygghet och kränkande behandling i förskolan.

3.3 Sammanfattning av resultat för särskilt identifierade områden
3.3.1 Minskade barngrupper
Alingsås kommunala förskolors arbete med minskade barngrupper ger barnen större trygghet och
självkänsla, samtidigt som personalen upplever att barn får större utrymme än tidigare. Detta
upplevs gynnsamt för alla barn och specifikt för barn i behov av särskilt stöd. Flera förskolor ser också
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andra positiva effekter, såsom lugnare social samvaro, större delaktighet och större valfrihet,
möjlighet att vara kvar i samma lek och lärsituation, samt färre konflikter.
Svårigheter som lyfts fram är sårbarhet vid personalfrånvaro, större andel ensamarbete och mindre
flexibla personalscheman. Förskolorna har olika förutsättningar i befintliga lokaler. Flera förskolor har
organiserat mindre sammanhang för barnen under hela eller delar av dagen och utifrån varje
förskolas förutsättningar därmed närmat sig minskade barngrupper.

3.4. Huvudmannens analys och bedömning av förskolan
Förskolorna har kommit långt i arbetet med att undervisa rörande normer och värden, detta
återspeglas både i de kvalitativa beskrivningarna i både verksamhetsuppföljning och plan mot
kränkande behandling samt i GR-enkäten.
Alingsås kommunala förskolor har kommit långt i samtliga delar av läroplanen som den
regiongemensamma enkäten berör, det framgår ibland annat GR-enkäten där förvaltningen ligger
över Göteborgsregionens genomsnitt i samtliga redovisade kategorier, även om det endast är
marginellt över Göteborgsregionen i området normer och värden.
Genom barnhälsans arbete genomförs både förebyggande och främjande insatser samt åtgärdande
insatser. Där kartläggningar och analyser genomförs i syfte att anpassa undervisningen efter grupper
och barns olika behov. I huvudsak arbetar barnhälsan handledande gentemot pedagogerna. Arbetet
som barnhälsan gör tillsammans med pedagogerna på respektive förskola är en viktig faktor bakom
den höga kvaliteten rörande området normer och värden.
Förvaltningens rektorer identifierade, under verksamhetsåret 2019/2020, i olika typer av
kartläggande dialoger att förskolornas språkutvecklande arbetssätt är en framgångsfaktor för barns
lärande och utveckling. Med bakgrund mot det planerades ett antal lärpaket av enheten för stöd och
utveckling inom området språkutvecklande arbetssätt och förskolorna har fått möjlighet att välja
vilka områden som bäst möter upp den enskilda förskolans behov av vidareutveckling.
Utvecklingsarbetet med lärpaketen påbörjades i och med att verksamhetsåret 2020/2021 började.
Förskolornas inre arbete med att organisera för mindre sammanhang har kommit långt där flera
förskolor har välfungerande rutiner på plats som efterlevs, men förvaltningen befinner sig
fortfarande i ett implementeringsskede. Förutsättningarna på förskolorna och deras organisatoriska
förutsättningar skiljer sig åt. Storleken på förskolan avgör hur stora möjligheter det finns att med
kontinuitet anpassa grupperna utifrån hur många barn som är närvarande, det finns större
förutsättningar att organisera för mindre sammanhang för barnen på större förskolor. De
ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt. De förskolor som har fått statsbidrag för minskade
barngrupper har mer personalresurser i förhållande till antalet barn än övriga förskolor, detta ger
också bättre förutsättningar att organisera för minskade barngrupper. Att ändra den inre
organisationen på det här sättet delar av dagen är att ändra gamla strukturer och rutiner, som leder
till att nya arbetsätt måste utvecklas och gör att undervisningen behöver planeras och bedrivas på ett
annat sätt. Det är dock tydligt när resultaten av de förskolor som kommit långt med
förändringsarbetet aggregeras är det tydligt att minskade barngrupper leder till undervisningens
kvalitet blir högre. Barn får större möjlighet till delaktighet och inflytande när det är färre barn. Barn i
32
Sida 44 av 130

behov avsärskilt stöd eller olika typer av anpassningar har lättare att bli sedda och får mer tid av
pedagogerna, vilket gör det lättare att anpassa efter barnens behov. Vidare beskriver pedagoger ett
lugnare samspel för barnen i de mindre grupperna och ökad trygghet.
Den pedagogiska dokumentationen har utvecklats och är levande på samtliga förskolor.
Förvaltningens nya digitala dokumentationssystem Unikum används för att planera undervisningen,
följa undervisningen och utvärdera undervisningen. Detta är tillgängligt också för vårdnadshavare. I
och med arbetet med den nya strukturen för systematiskt kvalitetsarbete har arbetet med att även
använda Unikum för att samla delar av dokumentation kring detta. Detta leder till att det är lättare
att följa utvecklingen när undervisningen och utvärderingen av undervisningen finns på samma ställe.
Dokumentationen leder också till att det är lättare att identifiera utvecklingsbehov och genomföra
förändringarna löpande i syfte att stärka undervisningens kvalitet. Särskilt mycket effekt ger den
pedagogiska dokumentation på undervisningens kvalitet när förutsättningar har funnits för att
systematiskt kartlägga barngruppen kunnande kring en viss del av läroplanen, t.ex. begrepp för olika
typer av ljud. Sedan planera undervisningen utifrån att barngruppen sedan ska lära sig mer kring det
givna området. För att slutligen göra en likvärdig kartläggning igen för att se huruvida undervisningen
har lett till att barngruppen har lärt sig mer om det givna området t.ex. begrepp för olika typer av
ljud.
Rektor behöver fortsätta att leda pedagoger och skapa förutsättningar för att kunna utveckla
verksamheten vidare och nå en ökad måluppfyllese inom samtliga områden. Det systematiska
kvalitetsarbetet bedömer förvaltning är särskilt avgörande i att fortsätta utveckla i enlighet med den
nya struktur som införts. Förvaltningen följer enheternas arbete med att arbeta mot läroplanens mål.
Inför verksamhetsåret 20/21 har nya mallar och stödmaterial för att arbeta med det systematiska
kvalitetsarbetet tagits fram som stöd för rektors och enheternas arbete.
Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Vidare
behöver resultatbeskrivningarna utvecklas för att fånga progressionen hos en barngrupp.
Eftersom åtgärder rörande det systematiska kvalitetsarbetet och det främjande och förebyggande
arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier redan är vidtagna föreslår
förvaltningen inga åtgärder i dagsläget utan avvaktar nästa års uppföljning.
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4. Resultat i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
4.1 Trygghet och studiero
Enligt skollagen (kap 5) ska utbildningen i grundskolan och grundsärskolan ”utformas på ett sådant
sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”. I
Skolinspektionens rapport ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” (2016) definieras begreppet
studiero som att eleverna genom undervisningen fokuserar på lärandet och att störande inslag
minimeras. I samma granskningar undersöks vilka faktorer som påverkar studieron. Det konstateras
att undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse men betonar även hur
processer rörande elevers inflytande och arbetet med skolans värdegrund spelar roll.
Skolinspektioner slår också fast vikten av att arbeta systematiskt både med trygghet och med
studiero.
4.1.1 Nuläge
Förvaltningen konstaterar efter genomgång av enheternas verksamhetsuppföljningar ett
förbättringsområde vad gäller enheternas möjligheter och förmåga till att beskriva och analysera
nuläge och analys av vidtagna insatser. Enheterna beskriver i sina verksamhetsuppföljningar insatser
som man arbetat med eller planerat för och resonerar om dess effekter. I princip samtliga enheter
beskriver arbete med tillgängliga lärmiljöer som avgörande insats för att öka elevernas trygghet och
framförallt studiero. Flertalet av enheterna identifierar behov av gemensam syn kring begreppet
studiero, vad gäller både såväl inom personalgruppen som i arbetet med eleverna. Flertalet av
skolenheterna beskriver hur trygghetsfrämjande åtgärder som vidtagits under året tagit sikte på
raster och rastaktiviteter. Insatser vad gäller raster har enligt enheterna gett effekt vad gäller
studiero i anslutning till uppstart av undervisning efter rast men antas av enheterna även bidra till
positiva effekter avseende tryggheten. För skolenheter med elever i högstadiet konstateras att
studieron ökar i takt med elevernas ålder och mognad. Vid samma enheter har arbete också initieras,
eller intensifierats, vad gäller rastaktiviteter och vuxennärvaro på rast. Flera F-6-enheter beskriver
arbete med fadderverksamhet som gynnsamt för tryggheten på skolan, samtidigt som det
konstateras att flera inplanerade aktiviter inte kunnat genomföras pga. restriktioner med anledning
av pandemin covid-19.

4.1.1.1 Enkätdata
Som underlag för att kartlägga och analysera elevers trygghet och studiero används
skolinspektionens enkät för årskurs 5 och årskurs 9. Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år
och besvaras av elever i åk 5 och årskurs 9. För att kartlägga och analysera trygghet och studiero för
årskurs 2 används Göteborgsregionens enkät (GR-enkäten). Flera av enheterna har i sina
verksamhetsuppföljningar på enhetsnivå identifierat behovet av att utveckla en förståelse för
begreppet studiero, såväl bland personal som elever. Den slutsatsen baseras dels på erfarenheter
från enkätens genomförande och dels utifrån ett identifierat behov av att arbeta med studiero som
prioriterad fråga. Även om enheterna identifierat att studiero som begrepp inte är entydligt för de
som svarat väljer förvaltningen att använda den som indikator för enheternas resultat av arbetet
med studiero. De två andra parametrarna för årskurs 5 och 9 som används är uppfattningen om
trygghet och skolans arbete med att förhindra kränkningar. Indexvärdet för trygghet fångar
majoritetens uppfattning om skolans som trygg samtidigt som indexvärdena också indikerar hur väl
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skolan lyckas möta de barn som blir utsatta och andra faktorer med bäring på elevers trygghet. I GRenkäten finns inte motsvarande fråga om förhindra kränkningar. De värden som redovisas rör både
huvudmannanivå och enhetsnivå. Könsuppdelad data redovisas endast på huvudmannanivå.
Indexvärdena för enhetsnivå presenteras i fem delar. Resultaten för F-6-skolorna redovisas tredelat,
där enheter i norra respektive södra kommundelen redovisas för sig och F-6-skolor i centrum för sig.
Data för årskurs 9 redovisas för sig och grundsärskolans enheter för sig.

Trygghet och studiero könsuppdelad - Årskurs 2
Alingsås kommunala skolor
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

GR
Flickor GR
Pojkar GR
Alingsås kommunala skolor
Flickor, Alingsås

Trygghet

Studiero

Pojkar, Alingsås

Indexvärdena varierar mellan 0-100, höga värden anger positiv inställning. Indexvärdet för trygghet baseras på
frågorna ”Jag känner mig trygg i skolan”, ”Jag har vuxna att prata med i skola”, Jag trivs i skolan”, ”Lärarna är
snälla mot mig”, ”Andra barn är snälla mot mig” samt ”Jag har kompisar att vara med på skolan”. Indexvärdet
för studiero baseras på frågan ”Det är lugn och ro i klassrummet”.

Trygghet, förhindra kränkningar, studiero könsuppdelad - Årskurs 5
Alingsås kommunala skolor
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

Riket
Flickor riket
Pojkar riket
Alingsås kommunala skolor
Trygghet

Förhindra
kränkningar

Studiero

Flickor, Alingsås

Pojkar, Alingsås

Indexvärdena varierar mellan 1-10, höga värden anger positiv inställning. Indexvärdet för trygghet baseras på
frågorna ”I min skola finns det elever som jag är rädd för”, ”I min skola finns det vuxna som jag är rädd för”,
”Jag känner mig trygg i skolan”. Indexvärdet för förhindra kränkningar baseras på frågorna ”De vuxna på skolan
reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev” samt ”Jag vet vem på skolan jag kan prata med
om någon har varit elak mot en elev ”Indexvärdet för studiero baseras på frågorna ”På lektionerna stör andra
elever ordningen i klassrummet” och ” Jag har studiero på lektionerna”.
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Trygghet, förhindra kränkningar, studiero könsuppdelad - Årskurs 9
Alingsås kommunala skolor
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

Riket
Flickor riket
Pojkar riket
Alingsås kommunala skolor
Flickor, Alingsås
Trygghet

Förhindra
kränkningar

Studiero

Pojkar, Alingsås

Indexvärdena varierar mellan 1-10, höga värden anger positiv inställning. Indexvärdet för trygghet baseras på frågorna” I
min skola finns det elever som jag är rädd”, ”I min skola finns det personal som jag är rädd för” samt ”Jag känner mig trygg i
skolan”. Indexvärdet för förhindra kränkningar baseras på frågorna ”Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande
behandling”, ”De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt” samt ”Jag vet vem på skolan jag kan
prata med om någon har varit elak mot en elev”. Indexvärdet för studiero ”På lektionerna stör andra elever ordningen i
klassrummet” och ”Jag har studiero på lektionerna ” samt ”Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna”.

Förvaltningen konstaterar viss skillnad i fråga om trygghet och studiero mellan gruppen flickor och
gruppen pojkar där flickor upplever något bättre trygghet men sämre studiero i relation till gruppen
pojkar i årskurs 2. Mönstret är det samma för andra kommuner i Göteborgsregionen. För elever i
årskurs 5 finns det inga könsskillnader avseende trygghet samt att skillnaderna mellan könen vad
gäller förhindra kränkningar och studiero är marginell. I fråga om skolans arbete med att förhindra
kränkningar anger pojkar ett högre värde än flickor – vilket är ett mönster som också avviker från
riket. Vidare konstateras att flickor upplever sämre studiero än pojkar i Alingsås liksom tendensen för
riket. Vad gäller åk 9 avviker pojkar från de mönster som är generella för riket då de har högre värden
för såväl trygghet som att förhindra kränkningar. För studiero följer Alingsås kommun resultaten för
riket med att pojkar upplever något högre studiero än flickor.

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

Indexvärde åk 2 Norra
Trygghet studiero

Trygghet

Studiero
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10,00

Indexvärde åk 5 Norra
Trygghet, förhindra kränkningar och studiero

8,00
6,00

Trygghet

4,00

Förhindra kränkningar

Studiero

Värdena för årskurs 2 för Magra skola är exkluderade av sekretesskäl där antalet respondenter varit
för lågt. Förvaltingen konstaterar att trygghetsvärdena ligger förhållandevis likvärdigt mellan
enheterna. Värdena för studiero, i såväl årskurs 2 som för årskurs 5, avviker för Långared skola och
Sollebrunn skola samtidigt visar Magra på positivt avvikande värden för studiero.

100,00

Indexvärde åk 2 Centralorten
Trygghet studiero

80,00
60,00

Trygghet

40,00

Studiero

10,00

Indexvärde åk 5 Centralorten
Trygghet, förhindra kränkningar och studiero

8,00
6,00
Trygghet

4,00

Förhindra kränkningar
Studiero

Vad gäller förvaltningens F-6-skolor i centrum noterar förvaltningen den stora skillnaden mellan
studiero i årskurs 2 jämfört med åk 5 vid Lendahlskolan. Motsvarande mönster finns för Nolbyskolan.
Generellt kan konstateras att Alingsås ligger över genomsnittet för GR i årskurs 2 vad gäller trygghet
men framförallt studiero. Samtidigt som Alingsås har ett lägre värde för studiero i åk 5 i jämförelse
med riket. Stadsskogenskolan har låga värden för studiero för både årskurs 2 och årskurs 5.
37
Sida 49 av 130

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

Indexvärde åk 2 Södra
Trygghet studiero

Trygghet
Studiero

Indexvärde åk 5 Södra
Trygghet, förhindra kränkningar och studiero
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

Trygghet
Förhindra kränkningar
Studiero

Södra kommundelen visar på generellt sett höga värden i jämförelse med både GR/riket och Alingsås
kommuns övriga F-6-enheter. Hemsjö avviker för kommundelen något. Samtidigt visar både Västra
Bodarna skola och Ödenäs skola på positiva avvikelser.

Trygghet, förhindra kränkningar och studiero
Årskurs 9
10
9
8
7
6
5
4

Trygghet
Förhindra kränkningar
Studiero
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Samtliga årskurs 9 har högre värden i jämförelse med riket vad gäller studiero, med undantag för
Gustav Adolfskolan. På samma sätt ser värdena ut för trygghet där Nolhagaskolan avviker marginellt.

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

Indexvärde Grundsärskola
Trygghet, förhindra kränkningar och studiero
Trygghet
Riket

Alingsås
Ängabo
kommunala
grundsärskola
grundsärskolor

Nolhaga
grundsärskola

Förhindra kränkningar
Studiero

Förvaltningen konstaterar positiva värden för grundsärskolorna där det gemensamma värdet är
högre för Alingsås kommunala Grundsärskolor i jämförelse med riket. Vidare konstateras att värdena
är högre för 7-9 än för 1-6. Resultatet kan möjligen härledas till elevernas ålder och mognad
samtidigt som ytterligare analyser av verksamheterna måste till för att förstå skillnaderna.
4.1.1.2 Uppföljning anmälningar av kränkande behandling
Skolenhet
F-åk 3
åk 4-6
Åk7-9
Totalt
(varav pojkar)
Ödenässkolan
1
1
2 (0)
Hemsjö Kyrkskola
0
8
8 (6)
Ingaredsskolan
11
6
17 (14)
Västra Bodarna skola
5
3
8 (5)
Stadsskogenskolan
7
12
19 (14)
Kullingsbergsskolan
4
7
11 (8)
Ängaboskolan
4
2
6 (3)
Lendahlsskolan
3
10
13 (4)
Nolbyskolan
27
19
45 (38)
Noltorpsskolan F-3
6
6 (4)
Noltorpsskolan 4-6
18
18 (6)
Långareds skola
3
3
6 (5)
Stora Mellby skola
1
4
3 (3)
Magra skola
1
5
6 (4)
Sollebrunns skola
2
11
5 18 (9)
Östlyckeskolan
15 15 (9)
Nolhaga
11 11 (8)
Gustav Adolfskolan
9 9 (7)
Totalt
75
109
40 224 (147)

% av antal
elever
4,26
4,68
7,59
5,37
5,36
4,74
1,75
4,45
13,43
5,4
4,72
3,3
9,38
4,9
4,25
2,59
2,69
4,99
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Förvaltningen konstaterar att anmälan om kränkande behandling oftare upprättas vid F-6-skolorna.
Genomsnittet för huvudmannens samlade enheter är att det upprättas anmälningar motsvarande ca.
5% av det totala elevantalet. För det aktuella verksamhetsåret avviker Nolbyskolan, Ingaredsskolan
och Magra skola med ett högre antal anmälningar än genomsnittet. Gemensamt för både
Nolbyskolan och Magra skola är att det under verksamhetsåret pågått ett aktivt arbete med att
utbilda och utveckla enheten rörande hantering av kränkande behandling. På motsvarande sätt
avviker Ängaboskolan, Nolhagaskolan och Gustav Adolfskolan med färre anmälningar än
genomsnittet.

4.1.1.3 Enheternas arbete med plan mot kränkande behandling
De mål och aktiva åtgärder som skolorna arbetat med under verksamhetsåret tar sikte på trygga
skolmiljöer där många enheter tar sikte på raster och övergångar där man noterat otrygghet. Att
minska kränkningar på nätet har varit mål för några enheter. Ytterligare åtgärder skolorna planerat
att arbeta med är årskursöverskridande aktiviterer och ökad tillgång till vuxenstöd. Någon skola har
haft kännedom om planen mot kränkande behandling som mål. Därutöver har förbättrad samverkan
mellan elevhälsa och skola/fritidshem varit en aktiv åtgärd på någon skola.
Flera av enheterna lyfter frågan om bemanning och schemaläggning som en förutsättning för att
lyckas med uppsatta mål då de enheter som inte lyckats nå sina mål ser brister i schemaläggning
och/eller bemanning och tillgång till ordinarie personal. Framgångsfaktorer har varit närvarande och
aktiva pedagoger i samtliga delar av elevernas skoldag. På samma sätt lyfts aktiv schemaläggning och
god personalplanering fram som framgångsfaktorer. Enheterna ser också att brister i en tydlig
ansvarsfördelning av de åtgärder som planerats lett till minskad måluppfyllelse. Likaså har några
skolenheter haft utmaningar i att flytta fokus från åtgärdande insatser till förmån för främjande och
förebyggande insatser. Samtidigt lyfts förvaltningens nya digitala system för kränkningar som en
hjälp för att skapa rutiner för dokumentation men också underlag för samtal med elever (och
vårdnadshavare). Systemet beskrivs som en förutsättning för att kunna arbeta målinriktat för att
förhindra kränkningar igen. Den särskilda situationen med anledning av Covid-19 och de
anpassningar som gjorts i verksamheten till följd av detta har gjort att olika typer av samskapande
gemensamhetsaktiviteter inte kunnat genomföras.

4.1.2 Analys
Förvaltningen konstaterar ett antal mönster som kan skönjas i resultaten för skolinspektionens
enkät. Vid tre av skolenheterna har ”förhindra kränkningar” ett högre indexvärde än ”trygghet” vilket
är avvikande för såväl Alingsås kommuns genomsnitt som riket i sin helhet. Detta gäller för Stora
Mellby skola, Nolbyskolan samt Ödenäs skola. Gemensamt för de två förstnämnda enheterna är att
båda varit föremål för Skolinspektionens tillsyn under 2019 i vilka enheterna också fick föreläggande
rörande att utveckla arbetet med kränkande behandling på respektive enhet. Skolinspektionen har
bedömt bristen som avhjälpt och förvaltningen finner ytterligare stöd för detta i Skolinspektionens
enkät.
För majoriteten av skolenheterna följer värdena för trygghet och förhindra kränkningar varandra,
med undantag för ett antal enheter där det finns en skillnad där trygghet har ett märkbart högre
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(mer än 1 steg på indexskalan) värde än förhindra kränkningar. Det handlar om Långared, Lendahl,
Ingared. samt Sollebrunn (både åk 5 och 9), Gustav Adolfskolan och Nolhagaskolan. Värdet för
trygghet ligger i paritet med riket och genomsnittet för huvudmannens enheter. Slutsatsen som kan
göras här är att eleverna generellt är trygga men att skolan inte bedrivit ett aktivt arbete tillsammans
med eleverna kring skolans arbete mot kränkande behandling.
Trygghetsvärdet för huvudmannens enheter avviker marginellt från varandra, med några undantag.
Ingaredsskolan, Västra bodarna skola, Stadsskogenskolan och Kullingsbergsskolan avviker genom
högre trygghetsindex än genomsnittet. Nolbyskolan åk 5 och Hemsjö skola åk 5 avviker genom lägre
trygghetsindex än genomsnittet. Motsvarande resultat kan konstateras i enheternas avvikelse för
indexvärdet rörande studiero. Flertalet ligger nära genomsnittet, men det finns en större variation
mellan enheterna, även om det är små variationer. Skolenheter med påtagligt högre studiero är
genomsnittet är Kullingsbergsskolan, Västra bodarna skola och Ödenäs. Lendahlskolan, Stadsskogenskolan samt Gustav Adolfskolan avviker negativt. För Sollebrunn skola avviker studieron för årskurs 2
och 5 negativt samtidigt som studieron för åk 9 avviker positivt. Enheternas verksamhetsuppföljningar kan i dagsläget inte användas för att analysera resultatet på ett systematiskt sätt då fortsatt
arbete för att stödja enheterna för att beskriva och analysera sitt nuläge behöver utvecklas och
implementeringen av huvudmannens (nya) strukturer för det systematiska kvalitetsarbete behöver
fortgå. I detta ingår att relatera resultat för trygghet och studiero till eventuella resultatskillnader
avseende såväl kön som mellan klasser och kohorter.
Det faktum att pojkar har högre värde för både trygghet och för att förhindra kränkningar kan
förklaras av att skolornas insatser i högre utsträckning riktar sig mot pojkar snarare än flickor. Pojkar
är också oftare representerade i anmälan rörande kränkande behandling, vad gäller så väl som
utsatta som de som utsätter andra – varför det också är troligt att de blir uppmärksammade på
skolans åtgärdande arbete som till stor det fångas i värdet.
Vad gäller studiero vid huvudmannens enheter är det ett område som den stora majoriteten av
skolenheterna lyfter som utvecklingsområde både i fråga om lärares ledarskap och vad gäller elevers
delaktighet och inflytande. Båda viktiga och avgörande faktorer för att nå god studiero
(Skolinspektionen 2020).
Huvudmannen följer enheternas arbete med att motverka kränkande behandling, diskriminring och
trakasserier genom planer mot kränkande behandling och genom uppföljning av föregående års mål.
Inför verksamhetsåret 20/21 har nya mallar och stödmaterial för att skriva plan mot kränkande
behandling tagits fram som stöd för rektors och enheternas arbete.
Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Vidare
behöver resultatbeskrivningarna utvecklas för att fånga progressionen hos en elevgrupp. Enheterna
beskriver generellt ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling,
diskriminering och trakasserier utifrån bestämmelserna i skollagens 6 kapitel. Vad gäller enheternas
nuläge i fråga om de krav som ställs i Diskrimineringslagen, kapitel 3(SFS 2008:567).De mål som följs
upp här formulerade i planer som följer en annan struktur och med annat stödmaterial än som är det
nu gällande. Det nya stödmaterialet är framtaget för att ytterligare stödja enheterna för att beskriva,
analysera och bedriva insatser utifrån skollagens och diskrimineringslagens krav.
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Huvudmannen använder sedan verksamhetsåret 20/21 ett processverktyg, KB-process, som stöd för
rektors och huvudmannens arbete med att anmäla och dokumentera utredning, åtgärder och
uppföljning i ärenden rörande kränkande behandling. I verktyget finns också statistik- och analysstöd
varför inga ytterligare åtgärder föreslås mer än att fortsätta stötta enheterna i implementeringen.
Förvaltningen fortsätter att stödja enheterna i de arbetet som påbörjats och kommer på
huvudmannanivå utveckla analyser rörande trygghet och enheternas arbete för att anmäla, utreda
åtgärda men framförallt förhindra kränkande behandling utifrån de analyser som kan göras med
hjälp av det nya processverktyget. Förvaltningen föreslår att åtgärder vidtas för att stärka lärares
ledarskap och elever delaktighet och inflytande med syfte att öka elevernas studiero.

4.2 Närvaro
4.2.1 Nuläge
Mars 2020 var starten på samhällsspridningen av Covid-19 och Folkhälsomyndigheten och andra
statliga myndigheter samt regeringen införde en rad rekommendationer både till enskilda
samhällsmedborgare och andra myndigheter och samhällsaktörer där bland annat barn och elever
behövde stanna hem vid milda förkylningssymptom och först komma tillbaka till skolan efter att varit
symptomfri i 48 timmar.
4.2.1.1 Redovisning av frånvaro

Frånvaro av total undervisningstid
2019/2020
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

Frånvaron per enhet
och för hela
förvaltningen för hela

Totalt
antal
elever

Östlyckeskolan

Ödenäs skola

Ängabo grundsärskola

Ängaboskolan

Västra Bodarna skola

St Mellby skola

Stadsskogenskolan

Sollebrunns skola

Noltorpsskolan 1 och 2

Nolhaga grundsärskolan

Nolhagaskolan

Nolbyskolan

Magra skola

Långareds skola

Lendahlsskolan

Kullingsbergsskolan

Ingaredsskolan

25-49,9%

Hemsjö skola

0,00%

Gustav Adolfsskolan

50-100%

Alingsås kommunala skolor

5,00%

15-24,9%

15-24,9%
25-49,9%
50-100%
Antal
Andel av Antal
Andel av Antal
Andel av
elever eleverna, elever
eleverna, elever eleverna,
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verksamhetsåret
2019/2020
Gustav Adolfsskolan
Hemsjö skola
Ingaredsskolan
Kullingsbergsskolan
Lendahlsskolan
Långareds skola
Magra skola
Nolbyskolan
Nolhagaskolan
Nolhaga
grundsärskolan
Noltorpsskolan 1 och 2
Sollebrunns skola
Stadsskogenskolan
St Mellby skola
Västra Bodarna skola
Ängaboskolan
Ängabo grundsärskola
Ödenäs skola
Östlyckeskolan
Totalt

på
skolan
334
171
224
232
292
127
64
335
425
22

%

%

%

40
16
13
18
30
31
4
27
62
2

12,0%
9,4%
5,8%
7,8%
10,3%
24,4%
6,3%
8,1%
14,6%
9,1%

14
6
5
3
10
6
1
7
22
3

4,2%
3,5%
2,2%
1,3%
3,4%
4,7%
1,6%
2,1%
5,2%
13,6%

4
0
0
2
0
0
0
0
9
0

1,2%
0%
0%
0,9%
0%
0%
0%
0%
2,1%
0%

476
367
336
91
149
342
22
47
353
4409

44
53
25
12
3
33
4
2
52
471

9,2%
14,4%
7,4%
13,2%
2,0%
9,7%
18,2%
4,3%
14,7%
10,7%

11
14
4
7
1
10
1
2
30
157

2,3%
3,8%
1,2%
18,7%
0,7%
2,9%
4,5%
4,3%
8,5%
3,6%

1
3
0
1
1
0
0
0
5
26

0,2%
0,8%
0%
1,1%
0,7%
0%
0%
0%
1,4%
0,6%

De skolor som ligger över Alingsås kommunala skolors snittvärde är Gustav Adolfsskolan, Långareds
skola, Nolhagaskolan, Nolhaga grundsärskola, Sollebrunns skola, Stora Mellby skola, Ängabo
grundsärskola och Östlyckeskolan.
4.2.2 Analys
Att grundsärskolorna i kommunen har högre andel frånvaro än genomsnittet förklaras till stor del av
att många av eleverna vid grundsärskolan tillhör riskgrupp för Covid-19 och därför har både
vårdnadshavare och skolorna vidtagit extra försiktighetsåtgärder. Vilket lett till att eleverna har varit
hemma i något större utsträckning i jämförelse med eleverna på grundskolan. Vidare har
grundsärskolan 22 inskrivna elever per skola. Med ett så litet antal elever påverkar varje enskild elev
andelen mycket, vilket gör att ett fåtal elever påverkar helheten mycket.
Generellt är andelen frånvarande desto högre ju äldre eleverna är. Det är tydligt i och med att alla
fyra skolor med elever i åk 7-9 ligger över Alingsås kommuns genomsnitt. Detta speglar hur det ser ut
nationellt. Psykisk ohälsa ökar med åldern vilket är riskfaktor för hög skofrånvaro (SOU 2016:94).
Alla grundskolor, förutom Gustav Adolfsskolan och Nolhagaskolan, som ligger över genomsnittet
bland Alingsås kommunala skolor erhåller socioekonomiskt strukturbidrag. Generellt ligger de skolor
som erhåller socioekonomiskt strukturbidrag med en högre elevfrånvaro än de som inte får det.
Det finns ett behov av att även analysera skillnaden i skolfrånvaro baserat på kön eftersom flickor
och pojkars frånvaromönster skiljer sig från varandra (SOU2009). Förvaltningen bedömer att
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resultatbeskrivningarna måste utvecklas där också skillnader baserat på gruppen flickor och gruppen
pojkar finns särredovisade.
Förvaltningen följer enheternas arbete med att främja en ökad närvaro. Inför verksamhetsåret 20/21
har nya mallar och stödmaterial för att främja närvaro och följa upp frånvaron samt förändrade
arbetssätt rörande frånvaroutredningar (skollagen 7 kapitlet 19 a § som stöd för rektors och
enheternas arbete tagit fram.
Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Enheterna
beskriver generellt ett aktivt arbete för att främja närvaro och följa upp frånvaro.
Eftersom åtgärder rörande det systematiska kvalitetsarbetet redan är vidtagna föreslår förvaltningen
inga åtgärder i dagsläget utan avvaktar nästa års uppföljning.

4.3 Kunskaper och undervisning i förskoleklassen
4.3.1 Nuläge
Från och med 1 juli 2019 är det obligatoriskt att genomföra kartläggning av språklig medvetenhet och
matematiskt tänkande för alla elever i förskoleklass. Kartläggningen genonförs för att säkerställa att
de allra yngsta eleverna får de särskilda stödinsatser som de är i behov av. Alingsås kommunala
förskoleklasser pågår ett arbete med implementering av strukturer för genomförandet av det
nationella kartläggningsmaterialet. Implementeringsarbetet har kommit olika långa på de olika
skolorna. Implementeringsarbetet präglas av att organisera strukturer och rutiner samt
ansvarsfördelning mellan pedagogerna i förskoleklass och specialpedagog/speciallärare.
Sedan Lgr11 reviderades 2016 och förskoleklassen fått ett särskilt kapitel i läroplanen har ett
implementeringsarbete pågått för att undervisning ska planeras och utvärderas utifrån skrivningarna
i läroplanen. I de flesta förskoleklasser på Alingsås kommunala skolor är arbetet välfungerande och
de finns en strukturerad undervisning utifrån läroplanen. Några av förskoleklasserna har identifierat
att de behöver utveckla undervisningen ytterligare för att i ännu större utsträckning planera och
utvärdera undervisningen utifrån läroplanen
4.3.1.1 Det nationella kartläggningsmaterialet
Arbetet med att bygga upp strukturer för att genomföra det nationella kartläggningsmaterialet har
präglat arbetet under verksamhetsåret. Några skolor har satt strukturer och rutiner som är
välfungerande för att genomföra det nationella kartläggningsmaterialet, men för det stora flertalet
av förskoleklasserna är arbetet med strukturer och rutiner fortfarande under uppbyggnad. I Alingsås
kommunala förskoleklasser nyttjas resultaten av det nationella kartläggningsmaterialet för att
planera undervisningen för att möte de behov som identifierats. Detta behöver utvecklas ytterligare,
särskilt avgörande är det att planera för att kartläggningsmaterialet genomförs och analyseras så
tidigt som möjligt under verksamhetsår. Detta för att det ska finnas mer tid för att sätta in åtgärder
för att möte de behov som identifierats.
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4.3.2 Analys
Det här verksamhetsåret är det första året som det nationella kartläggningsmaterialet är
obligatoriskt. Under det första året har i huvudsak strukturer för när och hur kartläggningen ska
genomföras för samtliga elever i respektive förskoleklass varit i fokus. Strukturerna för när
pedagogerna i förskoleklassen ska genomföras och bedömas behöver vidareutvecklas. Dessutom
behöver formerna för samarbetet och ansvarsfördelningen mellan specialpedagog och pedagog i
förskoleklass utvecklas.
Förvaltningen följer enheternas arbete med att arbeta mot läroplanens mål. Inför verksamhetsåret
20/21 har nya mallar och stödmaterial för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet tagits
fram som stöd för rektors och enheternas arbete.
Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Vidare
behöver resultatbeskrivningarna utvecklas för att fånga progressionen hos en elevgrupp.
Eftersom åtgärder rörande det systematiska kvalitetsarbetet redan är vidtagna föreslår förvaltningen
inga åtgärder i dagsläget utan avvaktar nästa års uppföljning.

4.4 Kunskaper och undervisning i skolan
4.4.1 Nuläge
Barn- och ungdomsnämndens struktur för systematiskt kvalitetsarbete beslutades i juni 2020 och
implementeras först under verksamhetsåret 2021 varför enheternas uppföljningar inte till fullo
motsvarar de förväntningar som ställs i det nya kvalitetssytemet. På grund av utvecklingen av
strukturerna och innehållet ännu inte hade påbörjat sin implementering finns ännu inte en lika stora
mängd data och kvalitativa beskrivningar samt analyser att tillgå.
Förvaltningen analyserar i första hand trender i resultatförändringar och inte i första hand förändring
ifrån ett år till nästa. Till grund för analyserna i det följande kapitlet används data från 2018 och
framåt där jämförelser görs mellan 2020 och de två föregående åren.
Kunskaper och undervisning i skolan består av resultat och analys av grundskolan, fritidshemmet och
grundsärskolans verksamhet. Som indikator för undervisningens kvalitet till och med åk 3 används de
nationella proven i matematik samt svenska/svenska som andra språk. Som indikator för
undervisningens kvalitet till och med åk 6 användes andelen elever med minst betyget E i engelska,
matematik, svenska och svenska som andra språk. Nyckeltalen för åk 6 är uppdelade på norra
kommundelen, centralorten och södra kommundelen. Detta för att de tre kommundelarna har
olikartade förutsättningarna i geografi och socioekonomisk sammansättning. Som indikator för
undervisningens kvalitet till och med åk 9 används andelen elever med minst betyget E i engelska,
matematik, svenska, svenska som andra språk, andelen elever som klarat kunskapskraven i alla
ämnen samt andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram. För grundsärskolan redovisas
omdömena (insats krävs, godtagbara kunskaper, mer än godtagbara kunskaper) för åk 1-6 och 7-9
var för sig.
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4.4.1.1 Årskurs 3 – Nationella prov, huvudmannanivå

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som
klarat alla delprov, ämnesprovet
Alingsås kommunala skolor
100%
Matematik, Riket

95%
90%
85%

Matematik, Alingsås
kommunala skolor

80%
75%

Svenska och svenska som
andra språk, Riket

70%
65%
60%

Svenska och svenska som
andra språk, Alingsås
kommunala skolor

55%
50%
2018

Elever i åk 3 som deltagit i
alla delprov som klarat alla
delprov, ämnesprovet
Matematik, Riket
Matematik, Alingsås
kommunala skolor
Svenska och svenska som
andra språk, Riket
Svenska och svenska som
andra språk, Alingsås
kommunala skolor

2019

2018

2019

2020

69%
68%

65%
58%

-

73%

76%

-

75%

75%

-

Data ifrån Kolada. Data för 2020 inte tillgänglig p.g.a beslut fattat mot bakgrund av spridningen av Covid-19.

På grund av samhällsspridningen av Covid-19 genomfördes inte de nationella proven och ingen data
har samlats in. Detta innebär att det inte är möjligt att dra några andra slutsatser än vad som dragits
tidigare.
De nationella proven i svenska visar att Alingsås elever i åk 3 följer trenden nationellt. Dock har det
inte funnits någon uppgång ifrån 2018 till 2019, Alingsås ligger kvar på samma nivå som föregående
år. Alingsås har inte lyckats med en lika snabb utveckling av kunskaperna i svenska i åk 3 som övriga
Sverige.
De nationella proven i matematik visar att Alingsås elever i åk 3 följer trenden nationellt. Dock har
tappet ifrån 2018 till 2019 varit större för Alingsås i jämförelse med riket. Alingsås, liksom resten av
Sverige, har inte lyckats vända den negativa trenden för matematikkunskaperna. Förvaltningen
konstaterar att andelen som klarar kravnivån i de nationella proven i matematik har blivit lägre i
Alingsås än i övriga Sverige.
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4.4.1.2 Årskurs 6 – Minst betyget E, huvudmannanivå

Andelen minst betyget E åk 6
Alingsås kommunala skolor
100,00%
Engelska, Riket
95,00%
Engelska, Alingsås
kommunala skolor

90,00%

Matematik, Riket
85,00%

Matematik, Alingsås
kommunala skolor

80,00%

Svenska, Riket

75,00%
70,00%

Svenska, Alingsås
kommunala skolor

65,00%

Svenska som andra språk,
Riket

60,00%

Svenska som andra språk,
Alingsås kommunala skolor
2018

2019

Andelen minst betyget E åk 6
Engelska, Riket*
Engelska, Alingsås kommunala skolor
Matematik, Riket*
Matematik, Alingsås kommunala skolor
Svenska, Riket*
Svenska, Alingsås kommunala skolor
Svenska som andra språk, Riket*
Svenska som andra språk, Alingsås
kommunala skolor

2020

2018
90,3%
92,2%
89,5%
89,1%
94,4%
94,2%
62,4%
60,5%

2019
90,3%
90,2%
88,0%
86,0%
93,7%
92,3%
62,5%
65,8%

2020
89,8%
90,2%
88,6%
87,6%
92,6%
92,3%
63,1%
66,7%

* Data ifrån Skolverket, övrigt ifrån Alingsås kommuns data

I engelska, matematik och svenska har andelen med minst betyget E sjunkit med ungefär 2
procentenhet för Alingsås kommunala skolor 2020 jämfört med 2018. Matematik och svenska ligger
under riket, medan engelska ligger över riket. Störst andel med minst betyget E återfinns i svenska,
sedan engelska och sist av dessa tre ligger matematiken. Detta är samma inbördes ordning som
återfinns i riket.
Rörande svenska som andra språk har Alingsås kommunala skolor en större andel elever med minst
betyget E i svenska som andra språk 2020 jämfört med 2018. Samma trend finns för riket. Alingsås
har haft större ökning av andelen med minst betyget E än riket.
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4.4.1.3 Årskurs 6 – Minst betyget E, könsuppdelad, huvudmannanivå

Könsuppdelad data
Alingsås kommunala skolor
100,00%
Andelen minst betyg E i
engelska åk 6, flickor

98,00%
96,00%

Andelen minst betyg E i
engelska åk 6, pojkar

94,00%
92,00%

Andelen minst betyg E i
matematik åk 6, flickor

90,00%

Andelen minst betyg E i
matematik åk 6, pojkar

88,00%
86,00%

Andelen minst betyg E i
svenska åk 6, flickor

84,00%
82,00%

Andelen minst betyg E i
svenska åk 6, pojkar

80,00%
2018

2019

2020

I och med verksamhetsåret 2019/2020 har skillnaden i resultat mellan gruppen flickor och gruppen
pojkar blivit större än åren innan. Rörande andelen med minst betyget E i matematik var åren 2018
och 2019 mindre än en procentenhet, men 2020 är skillnaden 7,6 procentenheter. Rörande andelen
med minst betyget E i svenska har de under perioden funnits en betydande skillnad mellan gruppen
flickor och gruppen pojkar, den skillnaden är större för året 2020. Skillnaden mellan gruppen flickor
och gruppen pojkar i engelska är ca 1 procentenhet ifrån över perioden, men 2020 är det i gruppen
flickor som en större andel klarar minst betyget E i engelska. Totalt sett har gruppen flickor högre
måluppfyllelse rörande dessa nyckeltal än gruppen pojkar.
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4.4.1.4 Årskurs 6 – Engelska

Andelen minst betyget E i engelska åk 6
Norra
100,00%

98,00%
96,00%
Riket

94,00%
92,00%

Alingsås kommunala skolor

90,00%

Långareds skola

88,00%

Magra skola

86,00%

Sollebrunns skola

84,00%

Stora Mellby skola

82,00%
80,00%
2018

2019

2020

Andelen minst betyget E i engelska åk 6
Centralorten
100,00%
98,00%

Riket

96,00%

Alingsås kommunala skolor

94,00%
92,00%

Kullingsbergsskolan

90,00%

Lendahlsskolan

88,00%

Nolbyskolan

86,00%

Noltorpsskolan

84,00%

Stadsskogensskolan

82,00%

Ängaboskolan

80,00%

2018

2019

2020
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Andelen minst betyget E i engelska åk 6
Södra
100,00%
98,00%
96,00%
Riket

94,00%
92,00%

Alingsås kommunala skolor

90,00%

Hemsjö skola

88,00%

Ingaredsskolan

86,00%

Västra Bodarna skola

84,00%

Ödenäs skola

82,00%
80,00%
2018

Andelen minst betyget E i
engelska åk 6
Riket*
Alingsås kommunala skolor
Hemsjö skola
Ingaredsskolan
Kullingsbergsskolan
Lendahlsskolan
Långareds skola
Magra skola
Nolbyskolan
Noltorpsskolan
Sollebrunns skola
Stadsskogenskolan
Stora Mellby skola
Västra Bodarna skola
Ängaboskolan
Ödenäs skola

2019

2020

2018

2019

2020

90,3%
92,2%
100%
92,0%
95,5%
96,2%
95,2%
100%
91,9%
96,2%
83,8%
95,0%
100%
100%
88,4%
88,9%

90,3%
90,2%
100%
97,1%
89,7%
84,6%
93,8%
**
86,3%
86,5%
88,5%
95,2%
86,7%
96%
88,2%
**

89,8%
90,2%
87,0%
96,3%
92,9%
85,7%
89,5%
100%
94,6%
82,9%
83,3%
95,5%
88,9%
95,5%
93,8%
**

*Data ifrån Skolverket, övrigt ifrån Alingsås kommuns egen data
** 5 eller färre elever, av sekretesskäl redovisas inte resultaten

För både Alingsås kommunala skolor och riket har andelen elever med min betyget E engelska sjunkit
från 2018 till 2020. Alingsås kommunala skolor har sjunkit med 2 procentenheter, medan riket har
sjukt med 0,5 procentenheter. Alingsås kommunala skolor ligger 2020 över riket.
För både norra och södra kommundelen har andelen med minst betyget E i engelska minskat för
samtliga skolor utom Ingaredsskolan och Magra skola (data saknas dock för 2019). För norra
kommundelen ligger samtliga skolor, förutom Magra skola, under både Alingsås kommunala skolor
och riket. I södra kommundelen ligger alla skolor förutom Hemsjö skola över Alingsås kommunala
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skolor och riket. I enheter med få elever får varje enskild elevs resultat större påverkan på skolans
samlade resultat, de flesta skolor i norra och södra kommundelen har få elever i respektive årskurs.
Skolorna i centralorten har ett mer blandat resultat där det finns olika utvecklingslinjer.
Stadsskogensskolan, Nolbyskolan och Ängaboskolan har alla tre högre resultat 2020 jämfört med
2018, övriga har ett lägre resultat. Samtliga skolor, förutom Noltorpsskolan och Lendahlsskolan ligger
över Alingsås kommunala skolor och riket 2020. Alla F-6-skolor i centrum förutom Noltorpskolan har
förbättrat sina resultat sedan 2019.
4.4.1.5 Årskurs 6 – Matematik

Andelen minst betyget E i matematik åk 6
Norra
100,00%

95,00%

Riket

90,00%

Alingsås kommunala skolor
Långareds skola

85,00%

Magra skola
Sollebrunns skola

80,00%

Stora Mellby skola
75,00%

70,00%
2018

2019

2020
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Andelen minst betyget E i matematik åk 6
Centralorten
100,00%

95,00%
Riket
Alingsås kommunala skolor

90,00%

Kullingsbergsskolan
Lendahlsskolan

85,00%

Nolbyskolan

Noltorpsskolan

80,00%

Stadsskogensskolan
Ängaboskolan

75,00%

70,00%
2018

2019

2020

Andelen minst betyget E i matematik åk 6
Södra
100,00%

95,00%

Riket

90,00%

Alingsås kommunala skolor
Hemsjö skola

85,00%

Ingaredsskolan
Västra Bodarna skola

80,00%

Ödenäs skola
75,00%

70,00%

2018

2019

2020
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Andelen minst betyget E i
matematik åk 6
Riket*
Alingsås kommunala skolor
Hemsjö skola
Ingaredsskolan
Kullingsbergsskolan
Lendahlsskolan
Långareds skola
Magra skola
Nolbyskolan
Noltorpsskolan
Sollebrunns skola
Stadsskogenskolan
Stora Mellby skola
Västra Bodarna skola
Ängaboskolan
Ödenäs skola

2018

2019

2020

89,5%
89,1%
100%
96,0%
95,5%
90,6%
95,2%
100%
78,4%
83,0%
89,2%
95,0%
83,3%
100%
76,7%
100%

88,0%
86,0%
85,7%
88,6%
97,4%
82,7%
93,8%
**
70,6%
81,5%
83,3%
92,9%
73,3%
100%
88,2%
**

88,6%
87,6%
91,3%
96,3%
96,4%
81,0%
78,9%
100%
86,5%
82,9%
70,0%
95,5%
77,8%
95,5%
95,8%
**

*Data ifrån Skolverket, övrigt ifrån Alingsås kommuns data
** 5 eller färre elever, av sekretesskäl redovisas inte resultaten

Alingsås kommunala skolor har ett lägre resultat 2020 jämfört med 2018 och ligger fortfarande under
riket. Avståndet till riket har blivit något större 2020 (1 procentenhet) jämfört med 2018 (0,4
procentenheter). I Alingsås kommunala skolor är värdet 2020 högre jämfört med 2019, där många
skolor liksom riket i stort hade lägre resultat jämfört med 2018.
I norra kommundelen har alla skolor, förutom Magra skola, en lägre andel elever med minst betyget
E i matematik 2020 i jämförelse med 2018. Dessutom ligger alla skolor, utom Magra skola, under
Alingsås kommunala skolor och riket.
I centralorten ligger Kullingsbergsskolan, Stadsskogenskolan och Noltorpsskolan i stort sett
oförändrat (mindre än 1 procentenhets skillnad) 2018 jämför med 2020. Nolbyskolan och
Ängaboskolan har ett högre resultat 2020 jämfört med 2018, medan Lendahlsskolan har ett lägre
resultat.
I södra kommundelen ligger samtliga skolor över både Alingsås kommunala skolor och riket. Hemsjö
skola och Västra Bodarna skola har lägre andel med betyget E i matematik 2020 jämfört med 2018.
Ingared ligger på i stort sett oförändrat (0,3 procentenheter) 2020 som 2018.
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4.4.1.6 Årskurs 6 – Svenska

Andelen minst betyget E i svenska åk 6
Norra
100,00%
Riket

95,00%

Alingsås kommunala skolor

90,00%

Långareds skola

85,00%

Magra skola

80,00%

Sollebrunns skola

Stora Mellby skola

75,00%
2018

2019

2020

Andelen minst betyget E i svenska åk 6
Centralorten
100,00%

Riket

Alingsås kommunala skolor

95,00%

Kullingsbergsskolan

90,00%

Lendahlsskolan
85,00%

Nolbyskolan

80,00%

Noltorpsskolan
Stadsskogensskolan

75,00%
2018

2019

2020

Ängaboskolan

Andelen minst betyget E i svenska åk 6
Södra
100,00%
Riket

95,00%

Alingsås kommunala skolor

90,00%

Hemsjö skola
85,00%

Ingaredsskolan

80,00%

Västra Bodarna skola
Ödenäs skola

75,00%
2018

2019

2020
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Andelen minst betyget E i
svenska åk 6
Riket*
Alingsås kommunala skolor
Hemsjö skola
Ingaredsskolan
Kullingsbergsskolan
Lendahlsskolan
Långareds skola
Magra skola
Nolbyskolan
Noltorpsskolan
Sollebrunns skola
Stadsskogenskolan
Stora Mellby skola
Västra Bodarna skola
Ängaboskolan
Ödenäs skola

2018

2019

2020

94,4%
94,2%
95,0%
96,0%
100%
88,2%
100%
100%
91,9%
93,3%
90,9%
95,0%
91,7%
100%
88,2%
100%

93,7%
92,3%
100%
94,3%
94,7%
89,4%
92,9%
**
86,3%
91,4%
95,8%
97,6%
80,0%
100%
95,7%
**

92,6%
92,3%
95,5%
91,7%
96,4%
91,7%
89,5%
100%
91,7%
97,9%
63,0%
95,2%
77,8%
100%
97,6%
**

*Data ifrån Skolverket, övrigt ifrån Alingsås kommuns data
** 5 eller färre elever, av sekretess redovisas inte resultaten

För Alingsås kommunala skolor är andelen med minst betyget E i svenska lägre än riket. Både för
Alingsås kommunala skolor och riket har andelen sjunkit 2020 jämfört med 2018, men skillnaden
mellan Alingsås och riket är i stort sett oförändrat (0,2 mot 0,3 procentenheter).
I norra kommundelen har alla skolor utom Magra skola en lägre andel med minst betyget E i
matematik 2020 jämfört med 2018. Skolorna, förutom Magra skola, ligger under Alingsås kommunala
skolor och riket.
I centralorten är det bara Kullingsbergsskolan som har mindre andel elever med minst betyget E 2020
jämfört med 2018. Övriga skolor har endera en högre andel eller i stort sett oförändrad (mindre än 1
procentenhet).
I södra kommundelen har Hemsjö skola och Västra Bodarna skola i stort sett inga förändringar 2020
jämfört med 2018, skolorna ligger alltjämt över Alingsås kommunala skolor och riket. Ingaredskolan
har en lägre andel 2020 jämfört med 2018, och ligger i och med 2020 under Alingsås kommunala
skolor och riket.
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4.4.1.7 Årskurs 6 – Svenska som andra språk

Andelen minst betyget E i svenska som andra
språk åk 6
Samtliga skolor
100,00%
90,00%

Riket

80,00%

Alingsås kommunala skolor

70,00%

Lendahlsskolan

60,00%

Nolbyskolan

50,00%

Noltorpsskolan

40,00%

Sollebrunns skola

30,00%

Ängaboskolan

20,00%
2018

Andelen minst betyget E i
svenska som andra språk åk 6
Riket*
Alingsås kommunala skolor
Hemsjö skola
Ingaredsskolan
Kullingsbergsskolan
Lendahlsskolan
Långareds skola
Magra skola
Nolbyskolan
Noltorpsskolan
Sollebrunns skola
Stadsskogenskolan
Stora Mellby skola
Västra Bodarna skola
Ängaboskolan
Ödenäs skola

2019

2020

2018

2019

2020

62,4%
60,5%
**
**
78,6%
87,5%
50%
22,2%
-

62,5%
65,8%
**
**
20%
**
**
58,8%
**
**
-

63,1%
66,7%
**
33,3%
81,8%
**
**
71,4%
-

*Data ifrån Skolverket, övrigt ifrån Alingsås kommuns data

** 5 eller färre elever, av integritetsskäl redovisas inte resultaten
- Inga elever har läst enligt läroplanen för svenska som andraspråk det aktuella verksamhetsåret
Alingsås kommunala skolor har större andel elever med minst betyget E i svenska som andra språk
2020 jämfört med 2018. Samma trend finns för riket. Alingsås har haft större ökning av andelen med
minst betyget E än riket.
På grund av att många av de kommunala skolorna helt saknat elever som läst enligt kursplanen för
svenska som andra språk eller har haft 5 eller färre elever som läst enligt svenska som andra språk.
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Det bara en skola som har redovisad statistik alla tre åren, försvårar för att göra observationer och
analyser som jämför eller grupperar enheterna.
4.4.1.8 Grundsärskola årskurs 1-6, omdömen i ämnen
Ämne, omdöme vårterminen Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
NO
SO
Slöjd
Svenska
Teknik

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

14
15
14
12
13
7
14
15
8
15
14

Mer än godtagbara
kunskaper
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

En elev har inte godtagbara kunskaper i matematik och två ämnen har bedömts att vara mer än
godtagbara kunskaper. I övrigt är alla omdömen godtagbara kunskaper.
4.4.2 Analys
Årskurs 3
På grund av pandemin Covid-19 finns det ingen data ifrån de nationella proven för årskurs 3 för 2020
då de ställts in. Detta medför svårigheter i att kunna följa resultaten på huvudmannanivå för
verksamhetsåret och därför görs inga analyser av måluppfyllelsen i åk 3.
Årskurs 6
För Alingsås kommunala skolor är resultaten lägre 2020 jämfört med 2018, i samtliga nyckeltal
förutom svenska som andra språk. Detta följer riket, där utvecklingen under perioden varit den
samma.
De generella mönstren är att skolorna i norra kommundelen har värden som i de flesta fall ligger
under riket. De har också i de flesta fall ett lägre resultat 2020 jämfört med 2018. I södra
kommundelen ligger generellt värden över riket, även om vissa värden ligger lägre än riket.
I centralorten är bilden mer blandad, de skolor som är mest socioekonomiskt gynnade
(Stadsskogenskolan och Kullingsbergsskolan) har minst förändringar. De ligger generellt mer stabilt
ifrån år till år. Övriga skolor har större förändringar med både högre och lägre värden 2020 jämfört
med 2018.
De skolor som erhållit socioekonomiskt strukturbidrag har i regel ett lägre resultat än de skolor som
inte erhåller ett socioekonomiskt strukturbidrag. Särskilt tydligt är det sambandet för skolorna i norra
kommundelen, men återfinns också i centralorten. De två skolor som inte erhåller socioekonomiskt
strukturbidrag, Stadsskogenskolan och Kullingsbergsskolan, har genomgripande höga resultat över
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både riket och Alingsås kommunal skolor. De skolor i centralorten som erhåller socioekonomiskt
bidrag har i regler lägre resultat, även om sambandet inte lika starkt som i norra kommundelen.
Grundsärskolan
Grundsärskolan är under ombyggnationen av Noltorpsskolan tillfälligt organiserad vi Ängaboskolan.
Det var innan verksamhetsåret startade två särskoleenheter, men är i och med verksamhetsåret
2019/2020 en enhet för åk 1-6. Det finns också ett särskilt fritidshem för särskolans elever som leds
av särskolans rektor. Detta har gjort att sammanföra två kulturer och arbetssätt med tillhörande
rutiner har varit i fokus för utvecklingsarbetet.

4.5 Kunskaper och undervisning i fritidshemmet
4.5.1. Nuläge
Fritidshemmets undervisning bedrivs med utgångspunkt i läroplanen och har ett till skolan
kompletterande uppdrag. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från såväl elevernas behov som
intressen och erfarenheter. Eleverna ska också utmanas och inspireras att upptäcka nya saker.
Undervisningen utgår från pedagogiska planeringar vilka formuleras utifrån verksamhetens behov.
Fritidshemmens undervisning ska utveckla olika förmågor hos eleverna. Det är i huvudsak två
områden som varit i fokus för förvaltningens fritidshem. Framförallt har fritidshemmen bedrivit
undervisning med utgångspunkt i att utveckla elevernas förmåga att ”skapa och upprätthålla goda
relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt” samt förmågan att
”kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften”. Även andra
områden förekommer men dessa två lyfts fram i betydligt större utsträckning och mer genomgående
för flera av fritidshemmen
På många av förvaltningens skolor har fritidshemmet ett särskilt ansvar för undervisning som bedrivs
på elevernas raster. I några av fritidshemmen finns etablerade och inarbetad rutin rörande
undervisning på elevernas raster. Samtidigt identifierar flera av förvaltningens fritidshem sig själva i
en uppstartsperiod rörande att utveckla rutinerna kring undervisning på elevernas raster och har
identifiera detta som ett utvecklingsområde för fritidshemmet.
Det finns en samverkan mellan fritidshemmet och respektive skola inom ramen för det
kompletterande uppdraget som fritidshemmet har gentemot skolan. Samverkan med skolan är oftast
organiserad genom att personal ifrån fritidshemmet deltar under lektioner och stöttar som en extra
pedagogisk resurs i klassrummet. Många lärare i fritidshemmet undervisar även i flera praktiskestetiska ämnen vilket ingår i den nya lärarutbildningen mot fritidshemmet. När de är möjligt att
organisera samverkan så att en lärare i fritidshemmet kan stärka skolans lektionstid, bli kvaliteten
ytterligare stärkt. Samverkan tillsammans med skolan i klassrummet är välfungerande och bidrar till
en ökad måluppfyllelse.
Den undervisning som bedrivs på eftermiddagarna efter att skoldagen tagit slut behöver utvecklas
för att i ännu större utsträckning ta avstamp i läroplanens centrala innehåll för förskolan och
genomföras med hjälp av strukturerade pedagogiska planeringar. Läroplanernas centrala innehåll
omfattas av de fyra områdena ”Språk och kommunikation”, ”Skapande och estetiska utrycksformer”,
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”Natur och Samhälle” samt ”Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse”. Fritidshemmens planeringar och
undervisning behöver utvecklas särskilt mot områdena ”Natur och Samhälle” och ”Språk och
kommunikation” där fritidshemmets undervisning sker genom ett situationsstyrt, upplevelsebaserat
och grupporienterat lärande.
Genom att undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans
med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande
och praktiska arbetssätt kan förskoleklassens och grundskolans kunskaper ytterligare befästas hos
eleverna.
Under verksamhetsåret har både vid respektive fritidshem och förvaltningsövergripande ett arbete
bedrivits för att ytterligare stärka det systematiska arbetet med att forma strukturer och mallar för
att dokumentera pedagogiska planeringar som tar utgångspunkt i läroplanen. Arbetet befinner sig i
initieringsfasen. Det finns mallar och strukturer som används i viss utsträckning.
Redan tidigare har utvecklingsbehoven som rör att stärka undervisningen utifrån läroplanen och
pedagogiska planeringar samt att stärka det systematiska kvalitetsarbetet identifierats. Detta
medförde att under verksamhetsåret 2019/2020 vidtogs årgärder för att ytterligare stärka
kvalitetens i dessa processer. Dels har en förvaltningsgemensam uppdragsbeskrivning för SKAansvariga i fritidshemmet formulerats, dels har antalet försteläraruppdrag med inriktning mot
fritidshemmet utökats från en till två. Förstelärarna med inriktning mot fritidshemmet har både
lokala uppdrag i respektive fritidshem, men även förvaltningsgemensamma uppdrag. Både SKAansvariga och förstelärares uppdrag är inriktad på de två utvecklingsbehoven.
4.5.1.1 Enkätdata
Alingsås kommun genomför varje år, tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen, en
regiongemensam enkät till elever i åk 2. Syftet med GR:s elevenkät är framförallt att få kunskap om
hur eleverna upplever skolan och fritidshemmet. Rapporten för Alingsås och bygger på svar från 371
elever av 440 vilket ger en svarsfrekvens om 84%. De resultat som pedagoger kan se genom
pedagogisk dokumentation analyseras tillsammans med resultaten från GR-enkäten vilket blir en del
av fritidshemmets och förvaltningens resultat.

Indexvärde Fritidshem
kön, Alingsås och Göteborgsregionen
100

Totalt, Alingsås

95

Flickor, Alingsås

90

Pojkar, Alingsås

85

Totalt, Göteborgsregionen

80

Flickor, Göteborgsregionen

75

2018

2019

2020

Pokar, Göteborgsregionen
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Förvaltningen konstaterar att Alingsås följer den svagt nedåtgående treden i indexvärdet för
fritidshemmet för regionen som helhet. Alingsås ligger marginellt över snittet i regionen och
mönstret för att gruppen flickor anger något högre värden än gruppen pojkar följer mönstret för
regionen som helhet.

Indexvärde per frågeområde Fritidshem,
Alingsås kommunala skolor
100
Jag trivs på fritids

95
90

Jag kan påverka vad vi gör på
fritids

85

Det finns platser som jag kan
gå till om jag vill ha lugn och ro

80

Jag lär mig saker på fritids
75
2018

2019

2020

Indexvärdet för fritidshemmet består av fyra frågor vilka redovisas i tabellen ovan. ”Jag trivs på
fritids” har högre värde för Alingsås kommunala skolor jämfört med de andra värderna. En negativ
trend kan dock skönjas för såväl trivseln som delaktighet och inflytande (”jag kan påverka vad vi gör
på fritids”) liksom för ”jag lär mig saker på fritids” där indexväret har sjunkigt sedan 2018, även om
det skett en ökning från 2019. En positiv trend finns för fritidshemmets miljö där värdet ökar för ”det
finns platser som jag kan gå till om jag vill ha lugn och ro”. En möjlig tolkning är att skolornas arbete
med tillgängliga lärmiljöer gör att skolans och fritidshemmets lokaler har utformats så att ett större
antal elever har platser som erbjuder lugn och ro men också att man arbetat med begreppet.
Förvaltningen har för avsikt att analysera fritidshemmet resultat vad gäller likvärdighet varför
enheter jämförs med varandra samtidigt som analyser också gör för trender i måluppfyllelse varför
resultaten också jämförs över tid. För att göra jämförelserna överskådliga är de uppdelade i tre delar
där F-6-skolorna presenteras utifrån norra respektive södra kommundelen samt F-6-skolor i
centralorten.
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Indexvärde Fritidshem, Norra
100
95
90
85
80
75
70

2018

2019

2020

GR

82

81

79

Alingsås

83

82

81

Långared skola

74

81

83

Magra

92

Sollebrunn skola

79

80

82

St Mellby skola

84

90

81

I norra kommundelen visar Långared och Sollebrunn skola på försiktig ökning i indexvärde för
fritidshemmet. Stora Mellby skola visar på en sänkning av indexvärde vid jämförelse med de tv
tidigare åren. Magra har inte haft tillräckligt med elevunderlag för att kunna redovisas 2019 och
2020.

Indexvärde, Centrum F-6
100
95
90
85
80
75

70

2018

2019

2020

GR

82

81

79

Alingsås

83

82

81

Kullingsberg

92

85

81

Lendahlskolan

80

73

88

Nolbyskolan

82

80

82

Noltorpskolan F-3

79

75

73

Stadsskogenskolan

83

85

70

Ängaboskolan

91

92

80

Lendahlskolan är den enda av F-6-skolorna i centrum som visar på en positiv trend för indexvärdena
för fritidshemmet. Nolbyskolans värden är i princip oförändrade. Både Kullingsberg och
Noltorpskolan visar på svagt nedåtgående trend i jämförelse med tidigare år och Stadsskogenskolan
och Ängaboskolan visar på mer drastiska sänkningar i indexvärdet för fritidshemmet.
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Indexvärde Fritidshem, Södra
100
95
90
85
80
75
70

2018

2019

2020

GR

82

81

79

Alingsås

83

82

81

Hemsjö

73

76

85

Ingared

80

81

88

88

74

Västra bodarna skola
Ödenäs skola

91

94

Hemsjö skola, Ingaredsskolan och Ödenäs skola visar en positiv utveckling för fritidshemmets
indexvärden. Västra Bodarna skola sänker sina värden från 2019 till 2020.

4.5.2 Analys
För respektive enhet behöver arbetet utifrån läroplanen för fritidshemmets utvecklas. De
resultatbeskrivningar och analyser som görs av respektive fritidshem måste stärkas ytterligare och
omfatta alla delar av fritidshemmets läroplan. Detta är en del i det uppdrag som de SKA-ansvariga
och de två förstelärarna har fått. Detta kommer förvaltningen att följa och analysera.
Samverkan mellan fritidshem och grundskola måste i större utsträckning innefatta att fritidshemmet
kompletterar exempelvis en satsning på matematik när eleverna är i fritidshemmet. Genom att
planera aktiviteter och locka eleverna till att pröva nya aktiviteter tillsammans med grundskolan
komplettera hela dagen för eleverna.
Vidare behöver förvaltningen tillsammans med fritidshemmets rektorer vidare undersöka vad som
ligger bakom de, om än svagt, nedåtgående värdena för fritidshemmet och planera för insatser och
åtgärder. Det är framförallt F-6-skolorna i centrum som står för den nedåtgående trenden.
Förvaltningen följer enheternas arbete med att arbeta mot läroplanens mål. Inför verksamhetsåret
20/21 har nya mallar och stödmaterial för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet tagits
fram som stöd för rektors och enheternas arbete.
Det förvaltningsövergripande nätverket för systematsikt kvalitetsarbete i fritidshemmet har som
uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetarbetet för förvaltningens samtliga fritidshem genom
att de SKA-ansvariga och de två förstelärarna i fritidshemmet får kompetensutveckling och att
gemensamt identifiera framgångsfaktorer och gemensamt utveckla arbetet utifrån den nya
strukturen för systematiskt kvalitetsarbete.
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Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Vidare
behöver resultatbeskrivningarna utvecklas för att fånga progressionen hos en elevgrupp.

4.6 Sammanfattande analys kunskaper och undervisning F-6 inkl.
fritidshemmet och grundsärskola 1-6
4.6.1 Rektors analys och åtgärder
Rektorernas samlade analyser och åtgärder saknar tydliga målformuleringar och tidsättning. Men det
finns resonemang om tänkbara insatser. Där framför allt tillgänglig göra lärmiljöerna beskrivs som en
framgångsfaktor och något som man vill vidareutveckla. Ett annat återkommande resonemang är att
rektor identifierat ett behov av mer personalresurser, men det beskrivs inte tydligt vilket behov hos
eleverna som de ytterligare resurserna ska möta upp.
4.6.2 Huvudmannens analys
Under perioden har förvaltningen haft en personalomsättning på 14%, 15% och 11% inför respektive
år, för all personal. För rektorer i skolan har det varit 27%, 10% och 32% inför respektive år.
Personalomsättning är en faktor som påverkar resultaten i skolan (Blossing 2008). Den höga
omsättning och lett till att mycket nyrekrytering har gjorts och många av dessa har sedan tidigare
inte genomfört den statliga rektorsutbildning. Detta gör att 16 rektor under verksamhetsåret läste
rektorsutbildningen, eller skulle börja med den under verksamhetsåret 2020/2021. Om det har varit
några år med högre personalomsättning skulle 2020 kunna vara det första året i en period med
mindre personalomsättning. Detta behöver förvaltningen följa.
Förvaltningen följer enheternas arbete med kunskaper och undervisning. Inför verksamhetsåret
20/21 har nya mallar och stödmaterial för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet tagits
fram som stöd för rektors och enheternas arbete.
Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Vidare
behöver resultatbeskrivningarna utvecklas för att fånga progressionen hos respektive elevgrupp på
varje skola. Analyserna och resultatbeskrivningarna behöver utvecklas för att i ännu större
utsträckning ta hänsyn till könskillnader, skillnader mellan klasser och innefatta samtliga ämnen samt
läroplansområden.
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4.7 Kunskaper och undervisning i skolan 7-9
4.7.1.1 Årskurs 9 - Behöriga till gymnasiet

Andelen behöriga till yrkesprogram åk 9
100,00%
95,00%
Riket

90,00%

Alingsås kommunala skolor
Gustav Adolfsskolan

85,00%

Nolhagaskolan
80,00%

Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

75,00%
70,00%
2018

Andelen behöriga till
yrkesprogram åk 9 (%)
Riket
Alingsås kommunala
skolor*
Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

2019

2020

2018

2019

2020

82,7%
85,5%

82,5%
84,5%

84,0%
90,5%

75,0%
94,7%
95,0%
83,3%

86,4%
93,7%
94,8%
73,3%

98,2%
90.9%
95,6%
83,2%

* Data ifrån Kolada, övrig data ifrån Alingsås kommun

Andelen åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram har ökat för Alingsås kommunala skolor 2020
jämfört med 2018. Det är dock 2019 som är det året med lägst andel av de tre åren som ingår i
underlaget, det är högre resultat 2020 jämfört med 2019 för alla skolor utom Nolhagaskolan.
Östlyckeskolan och Sollebrunns skola har i stort sett oförändrade resultat (skillnad på 0,1 och 0,6
procentenheter). Nolhagaskolan har en lägre andel medan Gustav Adolfsskolan har en högre andel
som är behörig till ett yrkesprogram. Alla skolor, utom Östlyckeskolan, ligger över riket.
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4.7.1.2 Årskurs 9 - Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Andel uppnått kunskapskraven i alla ämnen
95,00%
90,00%
85,00%
Riket

80,00%

Alingsås kommunala skolor

75,00%

Gustav Adolfsskolan

70,00%

Nolhagaskolan

65,00%

Sollebrunns skola

60,00%

Östlyckeskolan

55,00%
50,00%

2018

Andel uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
(%)
Riket
Alingsås kommunala skolor
Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

2019

2020

2018

2019

2020

73,5%
78,3%
70,0%
89,5%
90,2%
71,2%

73,4%
74,1%
77,7%
81,7%
91,4%
53,8%

73,9%
80,6%
84,4%
83,9%
91,1%
67,9%

Data ifrån Kolada

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har ökat i Alingsås kommunala skolor,
medan det har varit i stort sett oförändrat i riket (0,4 procentenheters skillnad). Det är dock 2019
som, för Alingsås kommunala skolor, är det året med lägst andel av de tre åren som ingår i
underlaget. Östlyckeskolan och Nolhagaskolan har en lägre andel 2020 jämfört med 2018.
Sollebrunns skola ligger i stort sett oförändrad (0,9 procentenheters skillnad). Gustav Adolfsskolan
har högre andel 2020 jämför med 2018. Alla skolor utom Sollebrunns skola har högre resultat 2020
jämfört med 2019.
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4.7.1.3 Årskurs 9 - Genomsnittligt meritvärde

Genomsnittligt meritvärde åk 9
255
245
Riket

235

Alingsås kommunala skolor
Gustav Adolfsskolan

225

Nolhagaskolan
215

Sollebrunns skola

Östlyckeskolan

205
195
2018

Genomsnittligt meritvärde
Riket
Alingsås kommunala skolor
Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

2019

2018
223,3
226,9
216,2
242,5
241,7
216,0

2020

2019
224,5
222,4
221,3
234,2
244,8
199,2

2020
225,9
230,3
232,9
238,4
233,6
215,9

Data ifrån Kolada

Alingsås kommunala skolor har högre meritvärde 2020 jämfört med 2018. Det är endast Gustav
Adolfsskolan som har högre meritvärde 2020 jämfört med 2018. Östlyckeskolan har i stort sett
oförändrade meritvärden 2020 jämfört med 2018, det skiljer 0,1 meritpoäng. Alla skolor utom
Sollebrunns skola har högre meritvärden 2020 jämfört med 2019, vidare har samtliga Alingsås
kommunala skolor ett högre resultat 2020 jämfört med 2019.
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4.7.1.4 Årskurs 9 - Engelska

Andelen minst betyget E i engelska åk 9
100,00%
98,00%
96,00%
94,00%

Riket

92,00%

Alingsås kommunala skolor

90,00%

Gustav Adolfsskolan

88,00%

Nolhagaskolan

86,00%

Sollebrunns skola

84,00%

Östlyckeskolan

82,00%
80,00%
2018

Andelen minst betyget E i
engelska åk 9
Riket*
Alingsås kommunala
skolor
Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

2019

2020

2018

2019

2020

90,8%
89,4%

91,5%
91,7%

91,8%
94,9%

83,0%
95,6%
90,5%
88,5%

92,7%
97,6%
96,6%
81,9%

98,2%
93,0%
97,8%
92,9%

*Data ifrån Skolverket, övrigt Alingsås kommuns data

Alingsås kommunala skolor har en högre andel med minst betyget E i engelska 2020 jämfört med
2018. Samma trend finns för riket, men Alingsås har ökat mer och ligger 2020 över riket. Alla skolor,
förutom Nolhagaskolan, har högre andel 2020 jämfört med 2018. Samtliga skolor ligger 2020 över
riket. Alla skolor utom Nolhagaskolan har högre resultat 2020 jämfört med 2019, och Alingsås
kommunala skolor har ett högre resultat 2020 jämfört med 2019.

67
Sida 79 av 130

4.7.1.5 Årskurs 9 - Matematik

Andelen minst betyget E i matematik åk 9
100,00%

95,00%
Riket
Alingsås kommunala skolor

90,00%

Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan

85,00%

Sollebrunns skola

Östlyckeskolan

80,00%

75,00%
2018

Andelen minst betyget E i
matematik åk 9
Riket*
Alingsås kommunala skolor
Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

2019

2020

2018

2019

2020

88,9%
91,2%
86,0%
97,3%
92,9%
89,3%

88,1%
90,5%
90,0%
95,2%
100%
81,0%

89,7%
93,4%
99,1%
93,7%
95,6%
86,6%

*Data ifrån Skolverket, övrigt Alingsås kommuns data

Alingsås kommunala skolor har en högre andel med minst betyget E i matematik 2020 jämfört med
2018. Nolhagaskolan och Östlyckeskolan har en mindre andel 2020 jämfört med 2018, medan Gustav
Adolfsskolan och Sollebrunns skola har en större andel. Alla skolor, utom Östlyckeskolan, ligger över
riket. Gustav Adolfsskolan och Östlyckeskolan har högre resultat 2020 jämfört med 2019, och
Alingsås kommunala skolor har ett högre resultat 2020 jämfört med 2019.
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4.7.1.6 Årskurs 9 - Svenska

Andelen minst betyget E i svenska åk 9
100,00%

98,00%
96,00%

Riket
Alingsås kommunala skolor

94,00%

Gustav Adolfsskolan
92,00%

Nolhagaskolan
Sollebrunns skola

90,00%

Östlyckeskolan
88,00%
86,00%
2018

Andelen minst betyget E i
svenska åk 9 (%)
Riket*
Alingsås kommunala skolor
Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

2019

2020

2018

2019

2020

96,0%
95,3%
89,2%
99%
100%
95,6%

95,7%
97,1%
95,3%
99,1%
100%
94,9%

95,5%
98,7%
100%
99,2%
97,8%
96,8%

*Data ifrån Skolverket, övrigt Alingsås kommuns data

Andelen elever med minst betyget E i svenska har ökat i Alingsås kommunala skolor, medan de i riket
har varit i stort sett oförändrat (0,5 procentenheters skillnad). Östlyckeskolan och Gustav
Adolfsskolan har en större andelen 2020 jämfört med 2018. Sollebrunns skola har mindre andel och
Nolhagaskolan är i stort sett oförändrad (0,2 procentenheters skillnad). Samtliga skolor ligger över
riket. Gustav Adolfsskolan och Östlyckeskolan har högre resultat 2020 jämfört med 2019, och
Alingsås kommunala skolor har ett högre resultat 2020 jämfört med 2019.
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4.7.1.7 Årskurs 9 - Svenska som andra språk

Andelen minst betyget E i svenska som andra
språk åk 9
100,00%
90,00%
Riket

80,00%

Alingsås kommunala skolor
70,00%

Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan

60,00%

Östlyckeskolan
50,00%
40,00%
2018

Andelen minst betyget E i
svenska som andra språk åk 9
Riket*
Alingsås kommunala skolor
Gustav Adolfsskolan
Nolhagaskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan

2019

2020

2018

2019

2020

63,6%
77,6%
100%
81,3%
**
73,9%

63,6%
48,5%
**
50%
**
44,4%

67,0%
56,1%
**
52,9%
55%

*Data ifrån Skolverket, övrigt Alingsås kommuns data

Alingsås kommunala skolor har mindre andel minst betyget E i svenska som andra språk 2020 jämfört
med 2018. Utvecklingen är under samma period uppåtgående för riket. Alingsås kommunala skolor
ligger 2020 under riket, medan de låg över 2018. Endast Östlyckeskolan och Nolhagaskolan har under
de tre åren som underlaget bygger på haft fler 5 elever som läser svenska som andra språk. Både
Nolhagaskolan och Östlyckeskolan följer samma mönster som för Alingsås kommunala skolor. Alla
skolor har högre resultat 2020 jämfört med 2019, och Alingsås kommunala skolor har ett högre
resultat 2020 jämfört med 2019.
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4.7.1.8 Årskurs 9 - Könsuppdelad data

Könsuppdelad data
Alingsås kommunala skolor
100,00%
95,00%
90,00%

Andelen behöriga till
yrkesprogram åk 9, flickor

85,00%

Andelen behöriga till
yrkesprogram åk 9, pojkar

80,00%

Andelen elever E alla ämnen
åk 9, flickor

75,00%

Andelen elever E alla ämnen
åk 9, pojkar

70,00%
65,00%
2018

2019

2020

Utvecklingen i Alingsås kommunala skolor har varit att skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen
pojkar har blivit mindre. I och med verksamhetsåret 2019/2020 är skillnaderna rörande andelen
behöriga till ett yrkesprogram och andelen med minst betyget E i alla ämnen 1,1 procenteneheter
respektive 0,4 procentenheter, vilket är en betydande skillnad jämfört med åren innan.

Könsuppdelad data
Alingsås kommunala skolor
250,00
245,00
240,00
235,00
230,00

Genomsnittligt meritvärde
åk 9, flickor

225,00

Genomsnittligt mertivärde
åk 9, pojkar

220,00
215,00
210,00

205,00
200,00
2018

2019

2020

Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar är i stort sett oförändad över perioden.
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4.7.1.9 Grundsärskola årskurs 7-9, omdömen i ämnen
Ämne, omdöme vårterminen Insats krävs
Godtagbara kunskaper

Mer än godtagbara
kunskaper
Bild
1
11
1
Engelska
1
12
0
Hem- och konsumentkunskap 1
7
4
Idrott och hälsa
1
6
5
Matematik
1
8
3
Musik
1
5
5
NO
1
12
0
SO
1
8
2
Slöjd
1
3
7
Svenska
1
9
1
Teknik
1
8
2
I varje ämne finns ett omdöme som är bedömt till att nå upp till godtagbara kunskaper. Alla ämnen
utom engelska och NO har minst ett omdöme som är mer än godtagbara kunskaper. Det är framför
allt i praktiskt-estetiska ämnen som har flera omdömen som är mer godtagbara kunskaper.

4.8 Sammanfattande analys kunskaper och undervisning 7-9
4.8.1 Rektors analys och åtgärder
Rektorernas samlade analyser och åtgärder saknar tydliga målformuleringar och tidsättning. Men det
finns resonemang om tänkbara insatser. Där framför allt att tillgängliggöra lärmiljöerna beskrivs som
en framgångsfaktor och något som man vill vidareutveckla. Där särskilda undervisningsgrupperna
som finns på respektive 7-9-skola beskrivs som en välfungerade verksamhet. Men också andra typer
av mindre sammanhang som inte kan betraktas som särskild undervisningsgrupp, finns på de olika
skolorna och beskrivs som välfungerande verksamheter som bidragit till ökad måluppfyllelse.
4.8.2 Huvudmannens analys
Grundskolan
Resultaten för 2020 är generellt högre än jämfört med 2018. Resultatet för 2020 är också högre i
jämförelse med 2019. Där 2019 generellt utgör det året i perioden med lägst värden. 2020 skulle
kunna vara första året på en förändring, men det är ännu inte möjligt att dra några sådana slutsatser.
Skillnaden mellan de olika enheterna är tydlig. Generellt kan sägas att Östlyckeskolan ligger lägre än
övriga skolor med åk 9. Beroende på vilket nyckeltal som står i fokus så har Östlyckeskolan både
högre och lägre värden 2020 jämfört med 2018. Det är helt enkelt en blandad bild.
Gustav Adolfsskolan har en ökning på samtliga nyckeltal 2020 jämfört med 2018, i många fall är
ökningen runt 15 procentenheter. Under 2016-2018 genomfördes många organisatoriska
förändringar på Gustav Adolfsskolan, syftet med dessa var att få till mer hållbara strukturer för att
öka kvaliteten på undervisningen. De höjda resultaten ska förstås mot den bakgrunden.
Sollebrunns skola håller ungefär samma nivå 2020 jämfört med 2018.
Nolhagaskolan har generellt lägre värden 2020 jämfört med 2018.
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Under perioden har förvaltningen haft en personalomsättning på 14%, 15% och 11% inför respektive
år, för all personal. För rektorer i skolan har det varit 27%, 10% och 32% inför respektive år.
Personalomsättning är en faktor som påverkar resultaten i skolan (Blossing 2008).
Nolhagaskolan, Östlyckeskolan och Sollebrunns skola som har erhåller socioekonomiskt
strukturbidrag. Men det finns inget gemensamt mönster de tre skolorna emellan inom ramen för den
här analysen. Där emot blir det mer tydligt när också övriga skolor, F-6 såväl som 7-9, som erhåller
socioekonomiskt strukturbidrag lyfts in. Det är Östlyckeskolan och Nolhagaskolan som följer
mönstret för övriga skolor som erhållit socioekonomiskt strukturbidrag. De har i regel ett lägre
resultat än de skolor som inte erhåller ett socioekonomiskt strukturbidrag, det ligger ofta under både
Alingsås kommunala skolor och riket, men inte i alla fall. Detta gör Sollebrunns skola åk 9 till ett
undantag, det har genomgående högre resultat än riket och i alla fall utom ett har högre än Alingsås
kommunala skolor.
Utvecklingen rörande resultaten kring kunskaper och undervisning skiljer sig verksamhetsåret
2019/2020 ifrån övriga år under perioden. I årskurs 6 skiljer sig 2020 genom att skillnaden mellan
gruppen flickor och grupper pojkar blivit större och årskurs 9 har skillnaden mellan gruppen flickor
och gruppen pojkar blivit mindre. Huruvida 2020 är början på en trend eller år som avviker kommer
förvaltningen att följa. Dessa skillnader mellan gruppen flickor och gruppen pojkar är en av de
faktorer som ligger bakom resultaten 2020, där åk 6 har ett lägre resultat 2020 jämfört med 2018
rörande de flesta nyckeltalen, medan åk 9 har ett högre resultat 2020 jämfört med 2018.
Förvaltningen kommer att fortsätta att följa resultatskillnaderna mellan gruppen flickor och gruppen
pojkar och i dialog med enheterna identifiera framgångsfaktorer i arbetet med likvärdighet utifrån
den aspekten.
Grundsärskolan
I grundsärskolan finns en tydlig koppling mellan hög närvaro och hög kunskapsutveckling. Det är
tillgängliga lärmiljöer som ligger bakom omdömena. Detta består bland annat av tydligt ledarskap,
TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), bildstöd och tydliggörande
pedagogik. Fler elever når mer än godtagbara kunskaper i de praktiskt-estetiska ämnena än de
teoretiska ämnena.
Gemensamt
Förvaltningen följer enheternas arbete med kunskaper och undervisning. Inför verksamhetsåret
20/21 har nya mallar och stödmaterial för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet tagits
fram som stöd för rektors och enheternas arbete.
Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Vidare
behöver resultatbeskrivningarna utvecklas för att fånga progressionen hos en elevgrupp.
Eftersom åtgärder rörande det systematiska kvalitetsarbetet redan är vidtagna föreslår förvaltningen
inga åtgärder i dagsläget utan avvaktar nästa års uppföljning.
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5. Sammanfattning, strategier och utveckling på huvudmannanivå
5.1 Sammanfattande analys
Hela förvaltningens samlade ansvarsområde präglas av ett livslångt lärande och resultaten för årskurs
9 är summan av förskolans, grundskolans, fritidshemmets och grundsärskolans arbete utifrån
respektive ansvarsområde och uppdrag. För att förvaltningens arbete ska präglas av ett 1-16-årsperspektiv behöver varje verksamhetsform analyseras var för sig och som en helhet för att
säkerställa kvalitet i mötet mellan barn, elev och pedagog.
5.1.1 Mindre sammahang viktig för måluppfyllelsen, pedagogisk dokumentation synliggör
nästa steg
Förskolorna har kommit långt i arbetet med att undervisa rörande normer och värden, detta
återspeglas både i de kvalitativa beskrivningarna i både verksamhetsuppföljning och plan mot
kränkande behandling samt i GR-enkäten. Alingsås kommunala förskolor har kommit långt i samtliga
delar av läroplanen som den regiongemensamma enkäten berör. Agenda 2030 anger att en lika
tillgång på förskolor av god kvalitet som ett mål.
Förvaltningen konstaterar att tidigare och pågående insatser för förskolan har gett effekt för
måluppfyllelsen. Genom organiserandet av minskade barngrupper ökar måluppfyllelsen för barnens
omsorg och lärande. Genom att ha utvecklat pedagogisk dokumentation och pedagogisk planering
som knyter an till det systematiska kvalitetsarbetet blir också progressionen i barnens lärande synlig.
Att använda och analysera den pedagogiska dokumentationen av barnens lärande behöver utvecklas
ytterligare för att på så sätt kunna planera och utveckla verksamheten mot ökad måluppfyllelse. För
att ytterligare skapa förståelse för med vilken kvalitet förskolan når sina mål kan också
kartläggningsmaterialet som används i förskoleklass användas som ett mått på delar av förskolans
resultat.

5.1.2 Fortsatt stöd i arbetet med barns och elevers skolsociala tillvaro
Arbetet med att uppmärksamma, förhindra och åtgärda kränkande behandling , trakasserier och
diskriminering behöver utvecklas yterliggare. Arbetet är särskilt angeläget då att utrota
diskriminering i utbildningen är ett mål i Agenda. Förvaltningens bedömning är att antalet
anmälningar bör vara större med avseende på antalet barn som är inskrivna i förvaltningens
förskolor. Från och med verksamhetsåret 2020/2021 har nya strukturer och mallar för arbetet
skapats som stöd för enheternas dokumentation, uppföljning och analys.
Generellt är andelen frånvarande desto högre ju äldre eleverna är. Det är tydligt i och med att alla
fyra skolor med elever i åk 7-9 ligger över Alingsås kommuns genomsnitt. Alla grundskolor, förutom
Gustav Adolfsskolan, som ligger över genomsnittet bland Alingsås kommunala skolor erhåller
socioekonomiskt strukturbidrag. Generellt ligger de skolor som erhåller socioekonomiskt
strukturbidrag med en högre elevfrånvaro än de som inte får det.
Alingsås kommun har ett lägre värde än riket med avseende på studiero. Särskilt är det F-6-skolorna
som har lägre värden än riket. Årskurs 9 följer riket, men det finns stor variation mellan de fyra
enheterna.
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5.1.3 Grundsärskolan har hög måluppfyllelse
Grundsärskola har hög måluppyllese med avseende omdömen i ämnen. Där framför allt 7-9 har
lycktas nå mer än godtagbara kunskaper i de praktiskt-estetiska ämnena. Förvaltningen bedömer att
de kvaliteter som varit gynnsamma i den undervisningen behöver spridas till undervisning i de
teoretiska ämnen för åk 7-9 och för all ämnesundervisning för åk 1-6.
Att grundsärskolorna i kommunen har högre andel frånvaro än genomsnittet beror till stor del av att
många av eleverna vid grundsärskolan tillhör riskgrupp för Covid-19 och därför har både
vårdnadshavare och skolorna vidtagit extra försiktighetsåtgärder. Vilket lett till att eleverna har varit
hemma i något större utsträckning i jämförelse med eleverna på grundskolan.

5.1.4 Skillnader i måluppfyllelse för gruppen flickor och gruppen pojkar
Kunskapsresultaten för gruppen flickor och gruppen pojkar skiljer sig åt mellan åk 6 och 9. Det finns
en stor skillnad för åk 6, 2020 jämfört med 2019 har resultaten för gruppen flickor ökat och gruppen
pojkar minskat. Detta skulle kunna vara början på en trend, förvaltningen kommer att fortsätta följa
dessa resultat. För årskurs 9 har skillnaden minskat mellan gruppen flickor och gruppen pojkar vad
gäller andelen behöriga till ett yrkesprogram och likaså andelen som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen 2020 jämfört med tidigare år under perioden. Även detta skulle kunna vara början på en
trend. Samtidigt kvarstår skillnaden i genomsnittligt meritvärde för gruppen flickor och gruppen
pojkar över perioden. Det genomsnittliga meritvärden var under genomsnittet för riket 2019, men
förändring ifrån 2018 till 2020 är positiv.
Det finns ett behov av att även analysera skillnaden i skolfrånvaro baserat på kön. Förvaltningen
bedömer att resultatbeskrivningarna måste utvecklas där också skillnader baserat på gruppen flickor
och gruppen pojkar finns särredovisade. En lyckad skolgång minskar risken för utanförskap, sociala
problem och psykisk ohälsa som vuxen.
Förvaltningen konstaterar att det finns en skillnad mellan gruppen flickor och gruppen pojkar. Där
gruppen pojkar i genomsnitt har ett högre värde rörande upplevd trygg och skolans förmåga att
förhindra kränkande behandling jämfört både med riket och gruppen flickor i Alingsås kommun.

5.1.5 Skolans socioekonomiska förutsättningar spelar roll
Skolor som erhållit socioekonomiskt strukturbidrag har i regel ett lägre resultat än de skolor som inte
erhåller ett socioekonomiskt strukturbidrag, de ligger ofta under både Alingsås kommunala skolor
och riket, men inte i alla fall. Sollebrunns skolas åk 9 är ett undantag, som har genomgående högre
resultat än riket och i alla fall utom ett har högre än Alingsås kommunala 7-9-skolor. De skolor som
erhållit socioekonomiskt strukturbidrag har i regel ett lägre resultat än de skolor som inte erhåller
socioekonomiskt strukturbidrag. Särskilt tydligt är det sambandet för skolorna i norra kommundelen,
men återfinns också i centralorten. De två F-6-skolor som inte erhåller socioekonomiskt
strukturbidrag, Stadsskogenskolan och Kullingsbergsskolan, har genomgripande höga resultat både
avseende kunskaper och trygghet, som ligger över både riket och Alingsås kommunala F-6-skolor. De
F-6-skolor i centralorten som erhåller socioekonomiskt bidrag har i regler lägre resultat, även om
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sambandet inte lika starkt som i norra kommundelen. De skolor som erhåller socioekonomiskt
strukturbidrag har i regel högre andel elever med hög frånvaro.
Förvaltningen bedömer att åtgärder för att nå högre måluppfyllese i skolan rörande framförallt
kunskaper, trygghet, studiero och närvaro. Vidare behöver skillnaderna i resultat för gruppen flickor
och gruppen pojkar samt skillnader mellan skolor rörande socioekonomiskt sammansättning
kartläggas, analyseras och utifrån det planera adekvata insatser.

5.1.6 Förutsättningar för undervisning och pedagogiskt ledarskap
Under perioden har förvaltningen haft en hög personalomsättning, inom såväl förskola som skola.
Särskilt stor omsättning har varit bland rektorer i skolan. En hög personalomsättning kan bero på
flera olika faktorer, bland annat utomliggande faktorer så som konjunkturen och pensionsavgångar.
Förvaltningens bedömning är att den höga personalomsättningen har påverkat resultaten negativt,
eftersom kontinuitet är en viktig faktorer för skolors kvalitet. Förvaltningen identifierar ett behov av
att fortsätta utveckla ledarskapet efter Alingsås kommuns styrmodell och ta ytterligare steg i att få
en organisation som arbetar utifrån ett distribuerat ledarskap.
Förvaltningen ser behov av att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och särskilja dessa från
aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva resultat och analys. Vidare
behöver resultatbeskrivningarna utvecklas för att fånga progressionen hos barn- och elevgrupp
särskilt med avseende på de mål som inte är enkelt mätbara. Eftersom åtgärder rörande det
systematiska kvalitetsarbetet redan är vidtagna föreslår förvaltningen inga åtgärder i dagsläget utan
avvaktar nästa års uppföljning.

5.2 Prioriterade övergripande mål
Förvaltningens arbete utgår ifrån skollagen, läroplanerna för de olika verksamhetsformerna samt
andra styrande dokument. I dessa styrdokument anges alla de mål som verksamheten ska arbeta
mot. Mot bakgrund av de resultat och analyser som presentats föreslår förvaltningen två
övergripande mål som ska prioriteras:
-

Måluppfyllelse. Det vill säga att alla barn och elever ska nå utbildningens mål och utvecklas
så långt som möjligt
Likvärdighet. Det vill säga att alla barn och elever ska ha samma möjlighet att nå
utbildningens mål.

Båda målen avser samtliga verksamhetsformer. För att nå en högre måluppfyllese i förskola och skola
krävs arbete med såväl förutsättningar för barns- och elevers lärande som direkt arbete med
kunskaper och undervisning. De ovan formulerade målen är att betrakta som visonära mål mot vilka
ett antal prioriterade delmål formulerats. De delmål som formulerats baseras på det nuläge och de
analyser som gjorts avseende 19/20. Förvaltningen genomgår ett förändringsarbete vad gäller det
systematiska kvalitetsarbetet där formulerandet av ytterligare och/eller mer precisa mål behöver
synkroniseras med de arbete och de analyser som sker vid enheterna under de första
implementeringsåren. Förvaltningen har valt att tidsätta delmålen med utgångspunkt i Blossings
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(2008) teorier om förbättringsarbete där fem år är att betrakta som rimlig tidshorisont för att på ett
adekvat sätt kunna mäta effekterna av ett förändringsarbete, varför många delmål är formulerade
för fem år. I de mål som formuleras finns också ett flertal redan påbörjade processer, varför de
delmålen tidsatts till tre år. För varje delmål beskrivs med vilka indikatorer som delmålet utvärderas
samt de insatser som planeras på huvudmannanivå.

5.2.1 Ökad måluppfyllelse och likvärdighet i förskolan
Delmål: Alla barn är trygga på förskolan
För att mäta barns trygghet används GR-enkätens värde för normer och värden. På huvudmannanivå
är målet att bibehålla de höga värde som förvaltningen har (2020: 4,36) och bevaka att de inte sänks
där varje enhet har ett ansvar för att följa motsvarande. I förvaltningens resultat och analys
konstateras dock variationer mellan förskolor. Förvaltningen föreslår därför att samtliga förskolor
ska ha ett värde för ”normer och värden” som är högre än genomsnittet för GR-kommunerna som
ett prioriterat mål (19/20 hade 11 av 29 förskolor ett värde högre än GR-genonsnittet). I fråga om
förskolornas arbete med kränkande behandling, trakasserier och diskriminering föreslår
förvaltningen att ett prioriterat mål för förskolan ska vara att all personal ska vara förtrogen med
bemötande och dokumentation i fråga om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.
Indikationer för måluppfyllelse är antal anmälningar om kränkande behandling samt enheternas
värdering av arbetet.
Insatser
- Fortsätta att utveckla och organisera för minskade barngrupper, då de visat sig ha positiva
effekter på tryggheten och måluppfyllelsen i förskolan.
- Stärka processen med att arbete efter den nya strukturen för systematiskt kvalitetsarbete i
hela styrkedjan framförallt med fokus på att vidareutveckla arbetet med att formulera mål
och särskilja dessa från aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva
resultat och analys.
- För att skapa goda förutsättningar till barns måluppfyllelse avser förvaltningen att stödja
enheterna i att stärka sina inre organisationer med utgångspunkt i ett distribuerat ledarskap.

Tid för uppföljning
Delmålet ska vara uppnått 2024, eftersom arbete redan är påbörjat. Delmålet följs årligen upp i
huvudmannens verksamhetsuppföljning.

Delmål: Alla barn får utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanens alla områden
under sin tid på förskolan.
En indikator för att målet uppnåtts är att samtliga förskolor har tydliga beskrivningar för den
progression som skett i barns lärande och kopplar samman det med den undervisning som
bedrivits för samtliga läroplansområden.
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En annan indikator för att mäta målet är resultaten i GR-enkäten där Alingsås kommunala förskolor
på huvudmannanivå har goda resultat men med skillnader mellan enheter. Förvaltningen föreslår
därför att en minskad skillnad mellan enheter i samtliga läroplansområden i GR-enkäten ska vara
ett prioriterat mål där samtliga enheter ska ligga minst över GR-snittet.

Läroplansområde
Normer och värden
Omsorg, utveckling
och lärande
Barns delaktighet
och inflytande
Förskola och hem

Alingsås
värde 19/20
4,36
4,24

GR-värde
19/20
4,34
4,04

Antal förskolor
över GR-snittet
11/29
25/29

4,24

4,21

15/29

4,30

4,23

18/29

GR-enkäten mäter vårdnadshavarnas uppfattning om förskolan som verksamhet. Förvaltningen avser
att ytterligare stärka arbetet med att följa och analysera måluppfyllelsen i förskolan för att använda
värden som ligger närmre barnens uppfattningar och upplevelser.
Insatser
- Fortsätta att utveckla och organisera för minskade barngrupper, då de visat sig ha positiva
effekter på måluppfyllelsen i förskolan
- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet för att ytterligare utveckla förskolornas pedagogiska
dokumentation och planering. Särskilt fokus ligger på att vidareutveckla arbetet med att
formulera mål, aktiva åtgärder och insatser samt resultat och analys. Särskild vikt kommer att
vara förståelsen på skillnad mellan mål, aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden
mellan att beskriva resultat och analys.
- För att skapa goda förutsättningar till barns måluppfyllelse avser förvaltningen att stödja
enheterna i att stärka inre organisation med utgångspunkt i ett distribuerat ledarskap.
För att ytterligare utveckla kunskap om och förståelse för förskolans resultat kommer förvaltningen
att undersöka möjligheterna till att använda resultatet av kartläggningsmaterialet i förskoleklassen
som underlag för resultatbeskrivningen förskolans arbete samt undersöka möjligheterna till att
använda självskattning för verksamhetens måluppfyllelse.
Tid för uppföljning
Delmålet ska vara uppnått 2026. Delmålet följs upp årligen upp i huvudmannens
verksamhetsuppföljning.

Delmål: Alingsås kommunala förskolor ska vara likvärdiga förskolor.
För att säkerställa likvärdighet i utbildningen behöver förvaltningen analysera och åtgärda skillnader i
resultat som baseras på socioekonomiska faktorer. Skillnaden i resultat och måluppfyllelse mellan
enheter som grundar sig i socioekonomiska faktorer ska minska 2026 jämfört med 2020. Indikator för
målet behöver avvakta nästa års verksamhetsuppföljning.
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Insatser
- Att tillsammans med de enheter som erhållit socioekonomiskt strukturbidrag ytterligare
utveckla de analyser som ligger till grund för vilka insatser man använt bidraget till.
- Kartlägga de förskolor som i större utsträckning lyckas med att skapa tillgänglig och
inkluderande verksamhet utifrån de socioekonomiska förutsättningarna. Detta för att sedan
sprida detta till övriga förskolor i förvaltningen.
- Utveckla det sätt som socioekonomiska förutsättningar beskrivs, för att kunna beskriva
enhetens barnsammansättning ur ett socioekonomiskt perspektiv.
Tid för uppföljning
Delmålet ska vara uppnått 2026. Delmålet följs upp årligen upp i huvudmannens
verksamhetsuppföljning.

5.2.2 Ökad måluppfyllelse och likvärdighet i skolan
Delmål: Alla elever har en tillvaro i skolan som präglas och trygghet och studiero som är fri
från kränkningar, trakasserier och diskriminering
Alingsås kommun har i skolinspektionens enkät höga värden för trygghet i såväl årskurs 5 som
årskurs 9 och motsvarande för årskurs 2 i GR-enkätens resultat. På huvudmannanivå är målet att
bibehålla de höga värde som förvaltningen har (2020: 87 för åk2, 8,1 för åk 5 samt 7,9 för åk 9)) och
bevaka att de inte sänks där varje enhet har ett ansvar för att följa motsvarande. Förvaltningen har
sedan tidigare initierat ett arbete för att stärka enheterna i att anmäla, utreda, åtgärda och
dokumentera kränkande behandling. Ett prioriterat mål är att skolorna ska fortsätta utveckla arbetet
med att förhindra och förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering. Indikatorer för målet
är att värdena för ”förhindra kränkningar” för årskurs 5 (7,6) respektive årskurs 9 (6,5) ska vara
högre 2025 än 2020 i skolinspektionens enkät. Vidare har förvaltningen liksom flertalet av
rektorerna i skolan slagit fast att arbetet med studiero behöver utvecklas ytterligare. Indikator för
delmålet är skolinspektionens värden för studiero i årskurs 5 och årskurs 9 samt GR-enkätens värden
för studiero i årskurs 2. Målet att samtliga värden för studiero ska vara högre 2025 än 2020. För att
mäta målsättningen ökad likvärdighet används antal enheter med värden lika med, eller över
genomsnittet för studiero i regionen/riket som indikator.
Årskurs
2
5
9

Värde Studiero
Alingsås kommun
61
4,8
5,2

Värde Studiero
GR/Riket
85
5,1
5,1

Antal enheter över
snittet för GR/Riket
10/14
5/14
3/4

Ur ett likvärdighetperspektiv är det också ett prioriterat delmål att skillnaden mellan gruppen flickor
och gruppen pojkar rörande värdena för åk 2, 5 och 9 rörande studiero i ovan nämnda enkäter ska
minska 2025 jämfört med 2020. Det gäller för såväl huvudmannens sammanslagna resultat som
för respektive enhet.
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All personal ska vara förtrogen med bemötande och dokumentation i fråga om kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering. Arbetet ska vara institutionaliserat på samtliga skolor.
Indikationer för måluppfyllelse är antal anmälningar om kränkande behandling tillsammans
enheternas egna värdering av arbetet.
Insatser
- Stärka processen med att arbeta efter den antagna strukturen för systematiskt
kvalitetsarbete i hela styrkedjan förförallt med fokus på att vidareutveckla arbetet med att
formulera mål och särskilja dessa från aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden
mellan att beskriva resultat och analys.
- För att skapa goda förutsättningar för elevers måluppfyllelse avser förvaltningen att stödja
enheterna i att stärka inre organisation med utgångspunkt i ett distribuerat ledarskap.
Tid för utvärdering
Delmålet ska vara uppnått 2025. Löpande kommer delmålet att följas upp årligen i huvudmannens
verksamhetsuppföljning.

Delmål: Ökad skolnärvaro
För att säkerställa att alla elever får den utbildning som de har rätt till krävs att förvaltningen arbetat
med att minska frånvaron och har därför som mål att andelen elever med en frånvaro på 15% eller
mer ska vara mindre 2024 än 2020 det vill säga mindre än 14,9%.
Insatser
- Stärka processen med att arbeta efter den nya strukturen för systematiskt kvalitetsarbete i
hela styrkedjan förförallt med fokus på att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och
särskilja dessa från aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva
resultat och analys.
- För att skapa goda förutsättningar för att arbeta med närvarofrämjande insatser avser
förvaltningen att stödja enheterna i att stärka inre organisation med utgångspunkt i ett
distribuerat ledarskap.
- Organisera för att det skolsociala teamet stöttar samtliga enheter i arbetet med få en ökad
skolnärvaro, men med ett extra fokus på de enheter som har större andelen elever med
problematisk skolfrånvaro.
I arbetet framåt avser förvaltningen att följa resultaten för skolnärvaro könsuppdelat.
Tid för utvärdering
Delmålet ska vara uppnått 2024. Löpande kommer delmålet att följas upp årligen i huvudmannens
verksamhetsuppföljning.

Delmål: Ökade kunskaper
En central del i skolans uppdrag är att främja lärande där elever ska inhämta och utveckla kunskaper
och värden varför ökade kunskaper är ett prioriterat mål. Målet är att kunskaperna ska öka, från
verksamhetsåret 19/20 till verksamhetsåret 25/26 med utgångspunkt i indikatorerna nedan.
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Årskurs 3
Andel elever som klarar alla delar av nationella provet i matematik
Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar av nationella provet i
svenska och svenska som andra språk

Värde 2019/2020
58%
75%

Årskurs 6
Andelen elever i grundskolan åk 6 som har minst betyget E i engelska
Andelen elever i grundskolan åk 6 som har minst betyget E i matematik
Andelen elever i grundskolan åk 6 som har minst betyget E i svenska
Andelen elever i grundskolan åk 6 som har minst betyget E i svenska
som andra språk
Antal elever i grundsärskolan som läser ämnen som bedöms ha mer än
godtagbara kunskaper ska öka

Värde 2019/2020
90,2%
87,6%.
92,3%.
66,7%

Årskurs 9
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
Andelen elever i åk 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen
Genomsnittligt meritvärde
Antal elever i grundsärskolan som läser ämnen som bedöms ha mer än
godtagbara kunskaper ska öka

Värde 2019/2020
90,5%
80,6%.
230,3
2

2

För fritidshemmet och dess undervisning ska alla elever utvecklas så långt som möjligt utifrån de
delar som rör fritidshemmet under sin tid på fritidshemmet. En indikator för att målet uppnåtts är att
samtliga fritidshem har tydliga beskrivningar för den progression som skett i elevers lärande och
kopplar samman det med den undervisning som bedrivits för fritidshemmets centrala innehåll,
läroplanens kapitel 1 och 2 samt de områden som identifierats tillsammans med grundskolan för
elevers måluppfyllelse.

Delmål: Utbildningen i Alingsås kommunala skolor ska vara likvärdig
För att säkerställa likvärdighet i utbildningen behöver förvaltningen analysera och åtgärda skillnader i
resultat som baseras på kön eller socioekonomisk bakgrund. Skillnaden mellan gruppen flickors och
gruppen pojkars resultat och måluppfyllelse ska minska 2026 jämfört med 2020. Indikatorn gäller
för såväl skolenhetsnivå som huvudmannanivå. Skillnaden i resultat och måluppfyllelse mellan
enheter som grundar sig i socioekonomiska faktorer ska minska 2026 jämfört med 2020. Indikatorn
gäller för såväl skolenhetsnivå som huvudmannanivå. Enheter med ogynnsamma socioekonomiska
förutsättningar ska ha högre resultat och måluppfyllelse 2026 jämfört med 2020.

Skillnaden mellan enheter mäts dels i elevernas måluppfyllelse men också i elevernas enkätsvar där
förvaltningen väljer att jämföra enkätresultat för fritidshemmet som indikator för likvärdiga
fritidshem. Alingsås har för 19/20 ett indexvärde för fritidshemmet på 81, två enheter GR-snittet som
är 79. Med undantag för tre fritidshem ligger Alingsås kommuns fritidshem högre än genomsnittet
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för regionen. Indikator för fritidshemmets likvärdighet mäts genom GR-enkätens resultat för
fritidshemmet där samtliga fritidshem ska ligga över GR-snittet 2026. Förvaltningen avser även att
utveckla analyser för fritidshemmets resultat i relation till andra organisatoriska variabler såsom
elevsammansättning, personaltäthet och personalbehörighet.
Insatser
- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet för att ytterligare utveckla skolans pedagogiska
dokumentation och planering. Särskilt fokus ligger på att vidareutveckla arbetet med att
formulera mål, aktiva åtgärder och insatser samt resultat och analys. Särskild vikt kommer att
vara förståelsen på skillnad mellan mål, aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden
mellan att beskriva resultat och analys.
- Att tillsammans med de enheter som erhållit socioekonomiskt strukturbidrag ytterligare
utveckla analyser som ligger till grund för vilka insatser man använt bidraget till.
- Kartlägga de skolor som i större utsträckning lyckas med att tillgängligöra undervisningen
utifrån de socioekonomiska förutsättningarna. Detta för att sedan sprida detta till övriga
skolor i förvaltningen.
- Utveckla resultatbeskrivningar för att i ännu större utsträckning också analysera skillnaderna
i resultat för gruppen flickor och gruppen pojkar.
- Utveckla det sätt som socioekonomiska förutsättningar beskrivs, för att kunna beskriv i vilken
utsträckning och på vilket sätt enheternas socioekonomiska förutsättningar ser ut.
- Stärka processen med att arbeta efter den nya strukturen för systematiskt kvalitetsarbete i
hela styrkedjan förförallt med fokus på att vidareutveckla arbetet med att formulera mål och
särskilja dessa från aktiva åtgärder och insatser och likaså skillnaden mellan att beskriva
resultat och analys.
- För att skapa goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse avser förvaltningen
att stödja enheterna i att stärka inre organisation med utgångspunkt i ett distribuerat
ledarskap.
Vidare avser förvaltningen att utveckla en modell för att analysera likvärdighet mellan skolors
resultat (mellanskolvariation) för att undersöka hur elevsammansättning skiljer sig åt mellan skolor. I
modellen ingår också att utveckla underlag för att analysera skolnivåeffekter, det vill säga hur mycket
resultaten skiljer sig mellan elever som har samma individuella socioekonomiska bakgrund, men som
går på skolor med olika socioekonomisk elevsammansättning.

Tid för utvärdering
Delmålet ska vara uppnått 2026. Löpande kommer delmålet att följas upp årligen i huvudmannens
verksamhetsuppföljning.
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2019
Socioekonomiskt strukturbidrag förskola

Kommunala förskolor
Brogårdens förskola
Gräfsnäs förskola
Hemsjö förskola
Lindens förskola
Lövhyddans förskola
Nolby förskola
Nolhaga förskola
Nolängens förskola
Rävlyans förskola
Sollebrunns förskola
Stockslycke förskola
Östlyckans förskola
Totalt kommunala

Belopp tkr
112
59
21
105
177
25
33
45
49
140
108
43
917

Fristående förskolor
Rådmannens förskola
Solkatten förskola

Belopp tkr
39
44

Totalt fristående
Summa

83
1 000

2019-01-11
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2020
Socioekonomiskt strukturbidrag förskola

Kommunala förskolor
Bolltorp förskola
Brogårdens förskola
Hemsjö förskola
Herrgården förskola
Lendahl musikförskola
Lindens förskola
Lövhyddans förskola
Nolby förskola
Nolhaga förskola
Nolängens förskola
Rävlyans förskola
Sollebrunns förskola
Stockslycke förskola
Östlyckans förskola
Totalt kommunala

Belopp tkr
30
124
33
30
18
90
213
42
21
40
56
88
102
64
951

Fristående förskolor
Solkatten förskola

Belopp tkr
49

Totalt fristående
Summa

49
1 000

2019-12-02
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Socioekonomiskt strukturbidrag skola

2019

Kommunala skolor
Lendahlsskolan F-6
Långareds skola
Nolbyskolan F-6
Noltorpsskolan F-6
Sollebrunns skola F-6
St Mellby skola F-6
Ängaboskolan F-6
Sollebrunns skola 7-9
Nolhagaskolan 7-9
Östlyckeskolan 7-9
Totalt kommunala

Belopp tkr
1 397
337
1 094
1 825
1 094
312
1 149
1 488
633
3 125
12 454

Fristående skolor

Belopp tkr

Totalt fristående
Summa

0
12 454

2019-01-11
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Socioekonomiskt strukturbidrag skola

2020

Kommunala skolor
Lendahlsskolan F-6
Långareds skola
Nolbyskolan F-6
Noltorpsskolan F-6
Sollebrunns skola F-6
St Mellby skola F-6
Ängaboskolan F-6
Sollebrunns skola 7-9
Nolhagaskolan 7-9
Östlyckeskolan 7-9
Totalt kommunala

Belopp tkr
3 087
380
1 054
1 285
900
382
757
1 268
481
2 860
12 454

Fristående skolor

Belopp tkr

Totalt fristående
Summa

0
12 454

2019-12-02
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-31
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.082 BUN

Tjänsteskrivelse Nyckeltal personal och arbetsmiljö
Ärendebeskrivning
Som en del av barn- och ungdomsnämnden systematiska arbetsmiljöarbete redovisar
förvaltningen två gånger per år nyckeltal för personal och arbetsmiljö för förvaltningens
verksamheter. Vid senaste rapporteringen 2020-11-14 §96 gav nämnden förvaltningen i
uppdrag att ”genomföra en analys av varför den längre sjukfrånvaron (dag 15-59) ökar samt
föreslå specifika åtgärder för att minska densamma” samt att ”genomföra en analys av varför
långtidssjukfrånvaron ökar inom förskolan samt föreslå specifika åtgärder för att minska
densamma”.

Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen följer ett antal nyckeltal för personal och arbetsmiljö inom
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett urval av dessa redovisas i en särskild
skrivelse som biläggs tjänsteskrivelsen. Den bilagda rapporten är indelad i områdena
kompetensförsörjning och personalomsättning, sysselsättningsgrad, arbetsbelastning, tillbud
samt sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro redovisas och analyseras förvaltningsövergripande men
också med utgångspunkt från valda yrkesgrupper, och verksamheter och utifrån ålder.
Sjukfrånvaron jämförs med övriga kommuner i regionen. Förvaltningen redovisar också
aktuella nyckeltal i fråga om frånvarotillfällen samt sjukdomsorsaker och sjukdomstyper.
Avslutningsvis redovisas för genomförda åtgärder samt vilka ytterligare insatser som
planeras.

Sjukfrånvaro i förskola och skola
Barn- och ungdomsförvaltningen kan konstatera att kortidssjukfrånvaron har ökat för
perioden dag 1-14 inom samtliga verksamhetsområden samt totalt i förvaltningen jämfört
med samma mätperiod 2019. Den längre sjukfrånvaron (dag 15-59) har ökat något både
totalen och per verksamhetsområde. Långtidssjukfrånvaron (dag 60 eller längre) har totalt
minskat något, per verksamhetsområde har den ökat inom förskola men minskat i övriga. Det
skett en marginell ökning hos förskollärare och något större ökning för barnskötare.
Förvaltningen konstaterar dock att den längre sjukfrånvaron också kan förklaras av andra
yrkesgrupper som arbetar i förskolan som den lägre (60 dagar eller fler) sjukfrånvaron ökat,
där framför allt grundskollärare och specialpedagog har ökat.
Vidare konstaterar förvaltningen att sjukfrånvaron för elevassistenter under 2020 har ökat
mer än för andra yrkeskategorier. Pandemin covid-19 och de restriktioner som följt med den
antas ligga bakom den ökade frånvaron dag 1-14 samt det ökade antalet frånvarotillfällen
under 2020.
I analysen av den lägre sjukfrånvaron, d.v.s. dag 15-59, har förvaltningen följt upp
sjukdomsorsaker och sjukdomstyper i de rehabärenden som upprättas till följd av frånvaron.
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Förvaltningen kan då konstatera att den största andelen inte är arbetsrelaterad och att det
inte finns några systematiska skillnader mellan förskola och skola.
Vid jämförelse med andra kommuner inom GR ligger Alingsås kommun på samma nivå i
relation till övriga kommuner 2020 som 2019, vilket är en sjukfrånvaro straxt över
genomsnittet för kommunerna i Göteborgsregionen.

Tillbud och arbetsbelastning
Andelen tillbud har sedan 2019 minskat och antalet skador med från frånvaro halverats. De
vanligaste orsakerna är tillbud kring psykisk överbelastning samt tillbud kring hot och våld.
En av de största och mer utmanande frågorna rörande arbetsmiljö är den upplevda höga
arbetsbelastningen där förvaltningen arbetar med ett antal åtgärder såsom
bemanningsplanering, arbetstider och scheman. För att minska arbetsbelastningen och öka
frisknärvaron arbetar förvaltningen med att tydliggöra ett aktivt och närvarande chefs- och
ledarskap. I detta ingår också att renodla uppdrag i verksamheterna och att arbeta med
enheternas inre organisation.
Kompetensförsörjning, personalomsättning samt sysselsättningsgrad
Kompetensförsörjning är en av förvaltningens större utmaningar på såväl kort som lång sikt.
Under den kommande tvåårsperioden (2022-2024) prognostiserar förvaltningen 90
pensionsavgångar (ca 8,5 procent av totalt antal anställda). Förvaltningen följer statistik för
personalomsättning, med fokus på tillsvidareanställda som väljer att lämna sin anställning i
kommunen. Personalomsättningen har sedan 2017 minskat för barnskötare, förskollärare,
grundskollärare och fritidspedagoger. Andel elevassistenter som valt att lämna kommunen
för annan som arbetsgivare eller sysselsättning ligger historiskt sett lägre, jämfört med andra
yrkesgrupper i förvaltningen, men har sedan 2018 och framförallt 2019 ökat. Under 2020
noterar förvaltningen en viss ökning av visstidsanställda timavlönade vilket motsvarar 3,14
årsarbetare. Från motsvarande 59,03 årsarbetstillfällen 2019 till motsvarande 62,17
årsarbetstillfällen 2020. Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal uppgår inom
förskolan till 98 procent och för skolan till 95 procent.
Förvaltningen vidtar ett antal åtgärder och planerar för ytterligare insatser för områdena
chefs- och ledarskap, arbetsmiljöinsatser för både chef och verksamhet samt
sysselsättningsgrader, bemanningsekonomi och renodling av uppdrag.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-31

Isak Esbjörnsson Bjärmark
VerksamhetsutvecklareHelena Balte,
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Nyckeltal personal och arbetsmiljö Barn- och
ungdomsförvaltningen, april 2021

I denna uppföljning redovisas nyckeltal för personal och arbetsmiljö för 2020 som en del i
barn- och ungdomsnämnden systematiska arbetsmiljöarbete. Rapporten är indelad i
områdena kompetensförsörjning och personalomsättning, sysselsättningsgrad,
arbetsbelastning, tillbud samt sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro redovisas förvaltningsövergripande
men också med utgångspunkt från valda yrkesgrupper, verksamheter och ålder.
Sjukfrånvaron jämförs med övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR). Förvaltningen
redovisar också aktuella nyckeltal i fråga om frånvarotillfällen samt sjukdomsorsaker och
sjukdomstyper. Avslutningsvis redogörs för genomförda åtgärder samt vilka ytterligare
insatser som planeras.

Kompetensförsörjning och personalomsättning

Behovet av behöriga och legitimerade lärare är fortsatt stort och behovet bedöms av
Sveriges kommuner och regioner (SKR) öka framöver. Det beror framförallt på att antalet
barn och unga ökar i snabbare takt än antalet nyexaminerade lärare. Rekryteringsbehoven
påverkas även av politiska beslut som exempelvis krav på legitimation för fler typer av
lärartjänster. Skolverkets senaste lärarprognos visar dock att behoven nationellt inte längre
ökar lika snabbt och i lika stor utsträckning som man tidigare trott. Prognosen för lärarbehov
hänger tätt samman med hur den demografiska utvecklingen kommer att se ut framöver.
För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt. SKR lyfter
fram ökad samverkan mellan lärosäten och huvudmän, vidareutbildning av obehöriga lärare,
minskning av sjukfrånvaro, förlängning av arbetslivet som insatser för att öka antalet lärare.
Behovet av lärare är dock så stort att det inte enbart räcker med att utbilda fler.
Huvudmännen behöver även utveckla organisation och arbetssätt i förskola och skola. Det
kan handla om ökad samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och
arbetssätt, fjärrundervisning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna och så vidare.
Förvaltningen deltar aktivt i GR-gemensamma branschråd för förskola respektive grundskola.
Branschråden arbetar med kompetenshöjande insatser med bland annat förslag till nya
befattningar, dels för att behålla personal dels för att locka nya grupper till verksamheterna.
I fråga om kompetensförsörjningen följer förvaltningen prognos för kommande
pensionsavgångar och personalomsättning. Därutöver följer kartläggning av behörig
personal, detta rapporteras i dagsläget i separat ärende. Under perioden 2022-2024
prognostiserar förvaltningen 90 pensionsavgångar (motsvarande 9 procent).
Vidare följer förvaltningen statistik för personalomsättning, med fokus på tillsvidareanställda
(tsv) som väljer att lämna sin anställning i kommunen.
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Personalomsättning (per yrkeskategori)

Personalomsättning extern i procent (tsv)

25,00%
20,00%

Total BOU
Barnskötare

15,00%

Förskollärare

10,00%

Grundskollärare
Fritidspedagoger

5,00%
0,00%

Elevassistenter
2017

2018

2019

2020

Som framgår av tabellen ovan finns en nedåtgående trend vad gäller personalomsättningen,
där allt fler väljer att stanna kvar inom förvaltningen. Personalomsättningen har sedan 2017
minskat för barnskötare, förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger. Andel
elevassistenter som valt att lämna kommunen för annan arbetsgivare eller sysselsättning
ligger historiskt sett lägre, jämfört med andra yrkesgrupper i förvaltningen, men har sedan
2018 och framförallt 2019 ökat.

Sysselsättningsgrad och visstidsanställningar

Under 2020 noterar förvaltningen en viss ökning av visstidsanställda timavlönade vilket
motsvarar 3,14 årsarbetare. Från motsvarande 59,03 årsarbetstillfällen 2019 till motsvarande
62,17 årsarbetstillfällen 2020.
Förvaltningens bedömning är att grundbemanningen behöver öka och tillsvidareanställningar
behöver erbjudas i högre grad för att skapa en ökad stabilitet. Förvaltningen ser det även
som önskvärt att öka graden av sysselsättning för den visstidsanställda personalen för att på
så sätt kunna skapa nya hållbara strukturer och rutiner vid tillsättning av vikariat.
I förvaltningen pågår en genomlysning av yrkesgrupper och befattningar. I förskolan till
exempel har utbildade respektive outbildade barnskötare kartlagts. De barnskötare som idag
saknar den utbildning som krävs för att anställas som barnskötare erbjuds
kompetensutveckling. De personer som väljer att inte vidareutbilda sig till barnskötare
anställs som förskoleassistent. Även om förvaltningen i dagsläget inte aktivt rekryterar
förskoleassistenter så kan det på sikt vara en framkomlig väg för att kunna anställa personal
utan utbildning på heltid och med längre anställningar och därigenom minska andelen
timvikariat.
En åtgärd som förvaltningen genomfört under verksamhetsåret 2019/2020 är det
partsgemensamma arbetet mellan SKR och Kommunal kring heltid som norm. Målet är att
fler ska arbeta mer för att kunna möta verksamhetens behov av kompetensförsörjning nu och
i framtiden. Inom ramen för det arbetet har förvaltningen under 2020 erbjudit heltidsanställningar till de medarbetare som har deltidsanställningar.
För förskolan har detta inneburit att antalet deltidsanställda barnskötare i förskolan har
minskat från 14 personer i december 2019 till 7 personer i december 2020. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden inom förskola i januari 2021 är 98 procent, där
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sysselsättningsgraden inom Kommunals avtalsområde uppgår till 99 procent. Fortsatt arbete
för att inte öka antalet deltidsanställningar behöver fortgå långsiktigt. Majoriteten av
kommunals medlemmar arbetar inom förskolan men motsvarande arbete har också gjorts i
förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden i skolan januari 2021 är 95 procent, där sysselsättningsgraden inom
Kommunals avtalsområde uppgår till 98 procent. Den något lägre siffran för skolan beror på
att flertalet modersmålslärare arbetar deltid utifrån verksamheternas behov. I dagsläget
pågår en översyn av modersmålslärarna för att öka sysselsättningsgraden för respektive
medarbetare och samtidigt skapa hållbarhet utifrån verksamhetens behov. Återstående
deltidsanställningar beror på olika individuella behov och önskemål.

Arbetsbelastning

Förvaltningen har en fortsatt hög prioritet att förbättra den upplevda höga arbetsbelastningen
och möjligheten till återhämtning vilka pekats ut som särskilt prioriterade områden i den
senaste medarbetarenkäten (2019). Åtgärder utifrån medarbetarenkätens resultat
dokumenteras och samverkas i en särskild handlingsplan. Övergripande har förvaltningen
arbetat med att renodla uppdrag och arbeta med enheternas inre organisation. Vidare har
chefer genomgått utbildning i, och fått ökat stöd utifrån den kommungemensamma rutinen
”Från frisk till frisk”.
Förvaltningen har under året vidtagit ett antal åtgärder för att minska sjukfrånvaron, minska
arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning genom:
•
•
•
•
•

Förvaltningsövergripande översyn av grunderna för tjänstledighet.
Förvaltningsövergripande kartläggning av yrkesroller inom skola.
Förvaltningsövergripande kartläggning av behov av ytterligare yrkesroller inom
förskola och skola.
Revidering av såväl den förvaltningsgemensam som enhetsspecifika handlingsplaner
framtagna utifrån 2019 års medarbetarenkät samt uppföljning av densamma under
helår.
Samt utbildning och stöd i arbetet med:
o bemanningsekonomi för att öka grundbemanning och minska
vikarieanvändning,
o rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till frisk” i syfte att öka frisknärvaron.
o rutinen ”Tillbud och arbetsskador” i syfte att öka det aktiva arbetet tillsammans
kring arbetsmiljön,
o förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter.

Tillbud

I Alingsås kommun rapporteras och dokumenteras händelser rörande tillbud, arbetsskador
och incidenter i ett digitalt rapporteringssystem, Stella (tidigare LISA). Antalet inrapporterade
händelser har minskat vad gäller tillbud, nollskador (skador utan frånvaro) samt skador med
frånvaro. De vanligaste orsakerna är tillbud på grund av psykisk överbelastning och tillbud på
grund av hot och våld.

Antal inrapporterade händelser i Stella
Tillbud
Nollskada
Skada med
frånvaro

2019
445 st.
117 st.
32 st.

2020
414 st.
114 st.
14 st.

Sida 105 av 130

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat för period dag 1-14 inom samtliga verksamhetsområden samt totalt i
barn- och ungdomsförvaltningen jämfört med 2019. Den största ökningen är
korttidssjukfrånvaron (dag 1-14). Vad gäller sjukfrånvaroperiod dag 60 eller längre har den
totalt inom förvaltningen minskat något. Förvaltningen konstaterar att den ökat något inom
förskolan men minskat inom såväl grundskola som fritidshem.

Totalt BOU
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

Total sjukfrånvaro

5,00%
0,00%

Dag 1-14
2017

2018

2019

2020

Total sjukfrånvaro

8,27%

7,57%

7,95%

10,07%

Dag 1-14

2,86%

2,95%

3,06%

5,12%

Dag 15-59

1,13%

0,94%

1,22%

1,37%

Dag 60+

4,04%

3,56%

3,58%

3,46%

Dag 15-59
Dag 60+

Sjukfrånvaro per verksamhet, 2019 och 2020
14
12
10
8
6
4
2
0

Grundskola
2019

Grundskola
2020

Fritidshem
2019

Fritidshem
2020

Dag 1-14

2,51

4,11

4,15

6,8

3,9

6,67

Dag 15-59

1,09

1,39

1,71

2,04

1,37

1,49

Dag 60->

3,53

2,98

3,27

2,88

3,92

4,41

Förskola 2019 Förskola 2020

Under 2020 har sjukfrånvaro dag 1-14 ökat för alla verksamheter. Förvaltningen bedömer att
det är en konsekvens av den pågående covid-19-pandemin och de restriktioner som följer
med den. För sjukfrånvaro dag 15-59 har den ökat marginellt. I skola och fritidshem har den
ökat med 0,3 respektive 0,33 procentenheter. Motsvarande ökning för förskolan är än mindre
där det endast skett en ökning med 0,12 procentenheter. För grundskola och fritidshem har
sjukfrånvaron från dag 60 minskat. Samtidigt har den ökat med 0,49 procentenheter inom
förskolan.
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Sjukfrånvaro per yrkesgrupp
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Barnskötare

Total sjukfrånvaro
Dag 1-14
2017

2018

2019

2020

Total sjukfrånvaro

9,85%

10,45%

9,47%

12,92%

Dag 1-14

3,81%

4,38%

4,47%

7,41%

Dag 15-59

1,17%

1,28%

1,70%

1,75%

Dag 60+

4,81%

4,80%

3,31%

3,73%

Dag 15-59
Dag 60+

Förskollärare
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Total sjukfrånvaro
Dag 1-14
2017

2018

2019

2020

Total sjukfrånvaro

9,70%

9,91%

9,19%

12,11%

Dag 1-14

3,22%

3,45%

3,48%

6,15%

Dag 15-59

1,08%

0,84%

1,11%

1,15%

Dag 60+

5,36%

5,43%

4,60%

4,81%

Dag 15-59
Dag 60+

Sjukfrånvaron för såväl barnskötare som förskollärare har ökat inom samtliga
frånvarointervall, ökningen är dock marginell vad gäller sjukfrånvaro dag 15-59. Sjukfrånvaro
från dag 60 har ökat marginellt hos förskollärare och något mer för barnskötare. Ökningen
förklaras också av andra yrkesgrupper, än barnskötare och förskollärare, som arbetar i
förskolan som den lägre (60 dagar eller fler) där sjukfrånvaron ökat, ibland dessa andra
yrkesgrupper är det grundskollärare och specialpedagog som ökad sjukfrånvaro.
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Grundskollärare
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

Total sjukfrånvaro

5,00%
0,00%

Dag 1-14
2017

2018

2019

2020

Dag 15-59

Total sjukfrånvaro

6,14%

4,76%

5,78%

6,71%

Dag 60+

Dag 1-14

1,78%

1,61%

1,94%

3,43%

Dag 15-59

0,98%

0,70%

0,96%

1,17%

Dag 60+

2,69%

2,19%

2,80%

2,11%

Fritidspedagoger
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Total sjukfrånvaro
Dag 1-14
2017

2018

2019

2020

Total sjukfrånvaro

11,80%

8,26%

10,56%

11,53%

Dag 1-14

3,52%

3,38%

3,62%

6,55%

Dag 15-59

1,58%

0,81%

1,31%

1,71%

Dag 60+

6,34%

4,07%

5,62%

3,27%

Dag 15-59
Dag 60+

För såväl grundskollärare som fritidspedagoger har sjukfrånvaron ökat för dag 1-14 och dag
15-59 men minskat för frånvaro lägre än 60 dagar. Den största ökningen är framförallt för
sjukfrånvaro dag 1-14 där förvaltningen bedömer att det är konsekvens av den pågående
covid-19-pandemin och de restriktioner som följer med den. Detta torde också förklara
ökningen av frånvaro dag 15-59 där ökningen är marginell, framförallt för grundskollärare.

Elevassistenter
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Total sjukfrånvaro
Dag 1-14
2017

2018

2019

2020

Total sjukfrånvaro

8,98%

9,66%

10,31%

15,13%

Dag 1-14

4,51%

4,67%

4,69%

7,99%

Dag 15-59

1,90%

2,02%

1,74%

2,67%

Dag 60+

2,49%

2,97%

3,88%

4,46%
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Dag 15-59
Dag 60+

Förvaltningen noterar en ökning för samtliga frånvarointervall för elevassistenter. Den största
ökningen är för dag 1-14 men ökningen ökar även i de andra intervallen. Elevassistenter
arbetar inom såväl förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola och förvaltningen ser
inga verksamhetsspecifika avvikelser som skulle kunna förklara den ökade sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro utifrån ålder

Utifrån tabellen nedan kan utläsas att den högsta sjukfrånvaron totalt 2020 återfinns i
åldersspannet 50 år och äldre. För sjukfrånvaro dag 1-14 återfinns den högsta sjukfrånvaron
i åldersspannet 29 år eller yngre, denna ålderskategori innehar även den högsta
sjukfrånvaron dag 15-59. För sjukfrånvaro dag 60 eller mer återfinns den högsta
sjukfrånvaron bland medarbetare i åldrarna 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaro 2020 utifrån Ålder
Sjukfrv % Jan Dec 2020
10,10%

Sjukfrv % dag 1-14,
ack valt år
5,14%

Sjukfrv % dag 15-59,
ack valt år
1,38%

Sjukfrv % dag 60 - ,
ack valt år
3,46%

<=29

10,90%

7,69%

1,96%

1,12%

30-49

8,97%

4,70%

1,07%

3,08%

>=50

11,36%

5,08%

1,64%

4,52%

Alla åldrar

Jämförelse Göteborgsregionen

Varje år samlar Göteborgsregionen in statistik från samtliga GR-kommuner i syfte att
sammanställa nyckeltal att kunna jämföra med bland annat statistik som berör sjukfrånvaro. I
tabellen nedan redovisas statistik från 2020 för de yrkesgrupper relevanta för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid bland månadsanställda i ett urval av
verksamheter och yrkesgrupper, 2020 GR

Kungsbacka
Stenungsund
Tjörn
Mölndal
Härryda
Lilla Edet
Partille
Ale
Alingsås
Göteborg
Öckerö
Lerum
Kungälv
GR

Samtliga
månadsanställda

Personal
inom skola &
barnomsorg*

Barnskötare

Förskollärare

Grundskollärare

7,7

7,6

12

10,4

5,1

8,6

8,1

12,1

10,3

6,5

8,7

8,3

8,1

10,1

7,7

8,9

9,3

14,4

11,3

6,4

8,9

8,7

15,9

11,5

5,8

9

8,1

10,8

8,5

4,4

9,1

10,1

10,4

13,9

7,8

9,4

9,1

13

12,7

6,6

9,6

9,7

13

12,1

7

9,6

10,4

12,8

12,6

7,4

9,7

10,4

15,1

12,4

8,2

9,8

10,2

12,2

11,9

8,3

10

8,5

13,5

11,5

5,3

9,3

9,6

12,7

12

6,8

* Avser även personal inom gymnasieskolan
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Vad gäller personal inom skola och barnomsorg som verksamhet ligger Alingsås kommun
precis över GR-snittet vad gäller sjukfrånvaro. På motsvarande sätt är sjukfrånvaron över
GR-snittet för de redovisade yrkesgrupperna. Partille, Lerum, Göteborg och Öckerö är de
kommuner som har högre sjukfrånvaro inom skola och barnomsorg medans övriga åtta
kommuner har lägre sjukfrånvaro.
Motsvarande siffror för Alingsås 2019 var 7,5 procent sjukfrånvaro av samtliga
månadsanställda, 7,8 procent för personal inom skola och barnomsorg, och för barnskötare
9,6 procent, förskollärare 9,2 procent samt 5,8 procent sjukfrånvaro för grundskollärare. I
relation till andra kommuner i göteborgsregionen förhåller sig Alingsås på samma nivå 2019
och 2020.

Frånvarotillfällen

Antalet frånvarotillfällen 1-5 har minskat något under 2020 jämfört med 2019. Antalet
frånvarotillfällen 6 eller fler har ökat kraftigt 2020 jämfört med 2019. Förändringen kan bero
på rådande omständigheter kopplat till den pågående Covid-19-pandemin. En annan
potentiell påverkan kan även vara hur sjukdomstillfällen registrerats i systemet.

Antal tillfällen
1 till 5
6 eller fler
Summa alla

Antal anställda
med frånvaro
2020 *
642
297
939

Antal
frånvarotillfällen
2020
1683
2581
4264

Antal anställda
med frånvaro
2019*
680
134
814

Antal
frånvarotillfällen
2019
1564
1081
2645

*Antalet anställda som har haft frånvaro utifrån valt år.

Antal tillsvidareanställda var 2019 1069 och motsvarande siffra för 2020 är 1086.

Sjukdomsorsaker och sjukdomstyper

Barn- och ungdomsförvaltningen följer statistik för sjukdomsorsak och sjukdomstyp i
rehabiliteringssystemet Adato. Vid sjukfrånvaro i 14 dagar (per helår) eller mer startas ett
rehabärende där sjukdomsorsak och sjukdomstyp anges. I systemet finns ett antal angivna
sjukdomsorsaker och angivna orsaker under 2020 och redovisas nedan.
Sjukdomsorsak
Inte arbetsrelaterat
Arbetsrelaterat/inte
arbetsrelaterat
Ej angivet
Psykiska arbetsförhållanden
Fysiska arbetsförhållanden

BoU total
236
47

varav förskola
120
22

varav skola
112
25

45
11
5

20
4
*

25
6
*

* Redovisas inte per verksamhet på grund av integritetsskäl

Förvaltningen konstaterar att majoriteten av de sjukdomsorsaker som ligger bakom de
sjukskrivningar som genererat ett rehabärende inte varit arbetsrelaterade. Vidare konstateras
att psykiska arbetsförhållanden är vanligare orsak än fysiska. I fråga om ”ej angivet” så
kommer det av att det inte är obligatoriskt för medarbetare att ange sjukdomsorsak.
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Sjukdomstyp
Övriga fysiska sjukdomar
Infektion/förkylning
Psykisk ohälsa
Mag-/tarmsjukdom
Hjärt-/kärlsjukdom
Tumörsjukdomar
Drogrelaterad sjukdom
Belastningssjukdomar
Ej Angivet
Covid-19

BoU total
116
88
52
5
5
5
*
4
32
40

varav förskola
68
43
18
*
*
*
*
*
17
16

* Redovisas inte per verksamhet på grund av integritetsskäl

varav skola
46
44
32
*
*
*
*
*
15
24

För 2020 utgör covid-19 tillsammans med infektion/förkylning den vanligaste sjukdomstypen
tillsammans med övriga fysiska sjukdomar. Psykisk ohälsa tillhör också en av de vanligare
sjukdomstyperna. Förvaltningen kan inte se några strukturella skillnader för vare sig
sjukdomstyp eller sjukdomsorsak i jämförelse mellan förskola och skola.

Genomförda åtgärder

Förvaltningen har det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som ett prioriterat
arbetsområde för förvaltningens samtliga verksamheter. Åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron har vidtagits på alla nivåer i organisationen. I det
förvaltningsövergripande arbetet har fokus varit på stöd- och utbildningsinsatser tillsammans
med ett flertal översyner och kartläggningar vad gäller viss- och deltidsanställningar,
yrkeskategorier och deras uppdragsbeskrivningar men också tillbud och arbetsskador. Därtill
har förvaltningen arbetat fram en ny samverkansstruktur utifrån nytt samverkansavtal som
kommer att träda i kraft från och med verksamhetsåret 21/22.
På chefs-/enhetsnivå har förvaltningen under 2020 arbetat med att få systematik i
arbetsmiljöarbetet och att stödja enheterna i detta. I detta ingår att chef planerar, genomför
och följer upp året utifrån aktiviteter kopplade till SAM och organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA). Som stöd till chef finns ett kommungemensamt SAM-årshjul som
tillsammans med ett månadsbrev från HR-partner ska stödja chefer i arbetet med arbetsmiljö
och rehabilitering. Ett nära och specialiserat HR-stöd till cheferna syftar att skapa bättre
förutsättningar för fullföljning av systematiken i SAM-, OSA- och rehabiliteringsarbetet i såväl
det preventiva som det reaktiva arbetet.
Förvaltningen har ett högt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att arbeta
med ett tidigt, aktivt och förebyggande arbete vad gäller arbetsmiljö. I detta ingår att
inkludera medarbetare i det uppföljande och analyserande arbetet på APT-nivå som i det
dagliga arbetet. Förvaltningen strävar efter god samverkan med arbetstagarorganisationerna
för att skapa och följa upp handlingsplaner utifrån identifierade risk- och friskfaktorer i OSA.
Förvaltningen har genomfört utbildningar för chefer och skyddsombud såväl förvaltningsövergripande som lokalt genomfört utbildningar, med både generellt och skräddarsytt innehåll,
utifrån behov vid respektive enhet. På individnivå arbetar förvaltningen, liksom i övriga
kommunen, med medarbetaröverenskommelser och chefsöverenskommelser. I dessa
överenskommelser tydliggörs uppdraget vad beträffar ansvar, krav, förväntningar och behov
av stöd för att utvecklas. Målet med medarbetaröverenskommelserna är arbeta för
delaktighet och stärkt medarbetarskap.
I mars 2020 reviderades rutinen för hur ohälsa och sjukdom kan förebyggas och hanteras i
Alingsås kommun ”Från frisk till frisk”. I den reviderade rutinen är det ett ökat fokus på
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preventiva insatser i syfte att fånga signaler på ohälsa tidigt som hade kunnat leda till en
sjukskrivning på sikt, därtill är det ett ökat fokus på samverkan mellan arbetsgivaren och
samarbetspartners i rehabprocessen i syfte att med en bredare helhetsbild och fler
professioner kring den enskilda möjliggöra mer träffsäkra åtgärder både vad det gäller
preventiva och reaktiva insatser. I samband med detta har arbetsgivaren också
automatiserat så att chef får signal när en medarbetare har varit korttidsfrånvarande vid fyra
tillfällen på ett halvår, jämfört med tidigare där det krävdes sex frånvarotillfällen på tolv
månader för att chef skulle uppmärksammas av systemet. Detta är en förflyttning som
arbetsgivaren tror kan ha en positiv inverkan för att kunna fånga upp signaler på ohälsa
tidigare och minska risken för att en medarbetare blir sjukskriven en längre period.
Förvaltningen har under året implementerat den reviderade rutinen för både chefer och
medarbetare genom utbildning av HR, framtaget material för chefer att presentera på APT
samt en kommande e-learningutbildning i rutinen ”Från frisk till frisk” som kommer att
lanseras under våren 2021. Ett intensivt arbete, utöver att implementera den reviderade
rutinen i förvaltningen, har även pågått med att jobba systematiskt och aktivt med de längre
rehabärendena, vilket kan ha bidragit till att den sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har minskat.
En förväntad effekt av arbetet med tidiga insatser och preventiva åtgärder, som sedan i mars
2020 har pågått, hoppas förvaltningen på sikt även ska ge en påverkan och effekt vad det
beträffar sjukfrånvaron dag 15-59.

Förslag till ytterligare insatser

Förvaltningen har under 2020 varit i en svår situation rörande arbetsmiljö och hälsa på grund
av pandemin covid-19. Pandemin har utöver faktiskt sjukfrånvaro till följd av såväl viruset
som lindriga symptom också inneburit stora utmaningar för personalen. Dels finns det ökad
oro som kan härledes dels till arbetssituationen som sådan men också utifrån samhällets
förändring under den här tiden. Det faktum att delar av personalen oftare har sjukfrånvaro
och den oro och trötthet kommer av att ständigt behöva planera och planera om dag för dag
och vecka för vecka utmanar arbetsmiljöarbetet vid respektive enhet. Förvaltningen tror på
fortsatt arbete utifrån de processer som redan är påbörjade och i många fall identifierade
innan covid-19-pandemin. I detta ingår insatser riktade mot chefs- och ledarskap,
arbetsmiljöinsatser, sysselsättningsgrader och bemanningsekonomi.
Insatser riktade mot chefs- och ledarskap
• Utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av nytt samverkansavtal
• Fortsatt arbete med ledarskapsutveckling för att utveckla hållbara organisationer
• Planerad chefshandledning för samtliga chefer i syfte att stödja och stärka
ledarskapet
• Ledarutvecklingsprogrammet centralt som syftar till att stödja chefer att utveckla sitt
personliga ledarskap och önskvärda chefskompetenser har Alingsås kommun
utformat ett ledarutvecklingsprogram
Arbetsmiljöinsatser, gentemot chef men även tillsammans med chef för personal
• Arbetsmiljöutbildning för chefer centralt och lokalt på förvaltningen som utformas
utifrån behov som syftar till att öka kunskap och engagemang i arbetsmiljöfrågorna
hos såväl chefer som personal
• Fortsatt stöd till chefer i personal- och arbetsmiljörelaterade frågor av HR-partner för
en professionell och rättssäker hantering
• Genom fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter förväntas tillbud
och upplevd arbetsbelastning och sjukskrivning minska
• Fortsatt arbete utifrån rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till frisk” i syfte att öka
frisknärvaron
• Fortsatt arbete utifrån rutinen ”Tillbud och arbetsskador” i syfte att öka det aktiva
arbetet tillsammans kring arbetsmiljön
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•

Genom aktivt arbete med rehabärenden av chef tillsammans med HR-partner
förväntas antal rehabärenden minska

Sysselsättningsgrader, bemanningsekonomi och renodling av uppdrag
• Fortsätta arbetet med att öka sysselsättningsgraden för alla yrkeskategorier
• Fortsatt arbete med bemanningsplanering för att öka grundbemanning och minska
timvikarieanvändning
• Översyn av grunderna för tjänstledighet för att möjliggöra att fler ska arbetar mer med
heltid som norm
• Tydlig schemaläggning med tid för raster samt pauser under arbetsdagarna
• Kompetensförstärkning Förskola, där outbildade barnskötare erbjuds utbildning
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Kartläggning av obehörig
personal inom Barn- och
ungdomsförvaltningen 2021
5
2021.081 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-31
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.081 BUN

Kartläggning av obehörig personal inom Barn- och
ungdomsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har som mål att samtliga förskollärar- och lärartjänster ska
vara behöriga. Det är både en nationell utmaning och en utmaning för barn- och
ungdomsförvaltningen att säkerställa kompetensförsörjning av behörig personal.
Som en del i uppföljning av kartläggning av behörig personal rapporteras antalet obehöriga
förskollärare och lärare i förskola och skola till barn- och ungdomsnämnden. Obehöriga
förskollärare och lärare är visstidsanställda med stöd av skollagen (2010:800) 2 kap 17§.
Rapporteringen görs två gånger per och aktuell uppföljning avser februari.

Förvaltningens yttrande
Antalet obehöriga förskollärare är 8 stycken vilket utgör 3,1 % av totalt månadsanställda
förskollärare. Obehöriga lärare i grundskola, vilket inkluderar lärare i fritidshem, är 41 stycken
vilket motsvarar 10,5 % av totalt antal månadsanställda lärare i grundskola.
Från och med mätningarna i november 2020 ingår även tidsbegränsade anställningar i
underlaget och siffrorna är därför inte helt jämförbara. Totalt sett syns en minskning med 13
obehöriga förskollärare mot samma mätperiod i februari 2020. Även i grundskolan är det en
minskning med 14 obehöriga lärare för samma period medan antalet har ökat sedan i
november 2020. Jämfört med november 2020 konstateras en marginell ökning av obehöriga
förskollärare från 2,6 % till 3,1 %. I grundskolan har andelen obehöriga lärare ökat från 9,6 %
till 10,5 % sedan november.
Obehöriga
förskolärare
Obehöriga lärare

Februari 2020
2,2% (21 st)

November 2020*
2,6% (7 st)

Februari 2021*
3,1% (8 st)

4,4% (55 st)

9,6% (33 st)

10,5% (41 st)

*Sedan november 2020 ingår även tidsbegränsade anställningar i underlaget och siffrorna är därför inte helt jämförbara.

Bjärke och Långareds grundskolor är de med totalt högst andel obehöriga lärare. En
anledning till svårigheterna att rekrytera behörig personal till Bjärke och Långared kan vara
att skolorna ligger utanför Alingsås tätort och att det finns begränsade pendlingsmöjligheter
med kollektivtrafik. Kartläggningen visar också att Noltorpskolan och 7-9 skolorna i
centralorten har högre andel obehöriga lärare än övriga skolor.
Bjärkes F-6 skolor och Långaredskolan pekas i huvudmannens verksamhetsuppföljning ut
som några av de skolor som har haft försämrade resultat. Den höga andelen obehöriga
lärare skulle kunna vara en av förklaringar bakom resultatet, vilket förvaltningen följer vidare.
Flera av de idag anställda obehöriga medarbetarna utbildar sig parallellt med arbetet, vilket
ger en möjlighet till tillsvidareanställning då legitimationen är erhållen. Rekrytering av dessa
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personer pågår kontinuerligt. Förvaltningen har ett samarbete med högskolan Väst och är
med i pilotutbildningen AIL, arbetsintegrerat lärande där Långareds skola har ett aktivt
samarbete kring medarbetare som studerar på deltid.
För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) lyfter fram ökad samverkan mellan lärosäten och huvudmän,
vidareutbildning av obehöriga lärare, minskning av sjukfrånvaro, förlängning av arbetslivet
som insatser för att öka antalet lärare. Behovet av lärare är dock så stort att det inte enbart
räcker med att utbilda fler. Huvudmännen behöver även utveckla organisation och arbetssätt
i förskola och skola. Det kan handla om ökad samverkan och arbetsspecialisering, variation
av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna
och så vidare.
Det kommer att råda fortsatt och ökad brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och
lärare i grund- och grundsärskola. Framtidens förskola och skola kommer att behöva
bedrivas annorlunda jämfört med traditionell förskole- och skolverksamhet vilket ställer krav
på förvaltningen att utveckla nya arbetssätt och på sikt införa nya yrkeskategorier.
Yrkeskategorier som förskoleassistenter och lärarassistenter har införts som komplement till
de yrkeskategorier som finns i förskola och skola idag. Uppdrag som förskoleassistenter och
lärarassistenter är ett uppdrag som genom att locka fler till verksamheten och
vidareutbildning av förskolans och skolans övriga yrkeskategorier också ska ses som en
kompetensförsörjningsinsats.
Ett förvaltningsgemensamt arbete med möjlighet till nya befattningar fortsätter samtidigt som
förändringar måste göras utifrån lokala behov och förutsättningar. Förvaltningen kommer att
arbeta vidare med att fördjupa kartläggning av behörigheter i relation till övriga befattningar
och målsättning inom både förskola och skola. Andelen behöriga förskollärare och lärare
behöver följas i det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med övriga
personalnyckeltal.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa och rapportera andelen
obehöriga förskollärare och lärare tillsammans med övriga personalnyckeltal.

Helena Balte
Isak Esbjörnsson Bjärmark
Förvaltningschef
VerksamhetsutvecklareHelena Balte,
Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-06
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Bilaga 1
Kartläggning obehörig personal BoU, förskola
Totalt antal
månadsanställda
förskollärare per
team
Bjärke
28 st.

Obehöriga
förskollärare
antal &
andel i
procent
2 st.
7,1 %

Ängabo
38 st.

3 st.
7,9 %

Kullingsberg/Stadsskogen
38 st.

0 st

Hemsjö/Ingared/Ödenäs/VB 0 st.
50 st.
Noltorp
38 st.

2 st.
5,3 %

Lendahl/Långared
30 st.

1 st.
3,3 %

Nolby
40 st.

0 st

Totalt 262 st.

8 st.*
3,1 %

*Inbegriper 5 st anställda med anställningsform obehörig lärare samt 3 st med andra
tidsbegränsade anställningsformer som saknar legitimation

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • Fax: 0322-10 239 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Bilaga 2
Kartläggning obehörig
personal BoU,
grundskola
Totalt antal
månadsanställda
lärare per team
Bjärke
51 st.

Obehöriga lärare i
grundskola antal &
andel i procent

Verksamhet

9 st.
17,6%

3 st. 7-9
1 st. F-3
1 st. 4-6
2 st P/E*
2 st. Speclär.

Ängabo
41 st.

4 st.
9,8 %

1 st. 4-6
1 st. F-3
2 st P/E*

Kullingsberg/Stadsskogen
39 st

1 st.
2,6 %

1 st. F-3

Hemsjö/Ingared/Ödenäs/VB
48 st.

4 st.
8,3 %

2 st. F-3
2 st. 4-6

Noltorp
35 st.

4 st.
11,4 %

1 st. F-3
2 st. 4-6
1 st P/E*

Lendahl/Långared
36 st.

5 st.
13,9 %

2 st. F-3
2 st. 4-6
1 st. P/E*

Nolby
24 st.

1 st.
4,2 %

1 st. P/E*

Centrum 7-9
118 st.

13 st.
11,0 %

9 st. 7-9
2 st. P/E*
2 st. Speclär.

Totalt 392 st.

41 st.**
10,5 %

*P/E står för praktiska/estetiska ämnen
** 35 st med anställningsform Obehörig lärare samt 6 st annan tidsbegränsad anställning
som saknar legitimation
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Alingsas kommun, Barn- och ungdomsforvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsas • Besoksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • Fax: 0322-10 239 • E-post: barn.ungdom@alinqsas.se
Webbplats: vwwv.alingsas.se
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Bilaga 3 Diagram över obehöriga förskollärare och lärare

Obehöriga i förskollärare och lärare
60,00

Antal obehöriga
förskollärare

50,00
40,00

Antal obehöriga
lärare

30,00

Andel (%) obehöriga
förskollärare

20,00

Andel (%) obehöriga
lärare

10,00
0,00

Feb-20

Nov-20

Feb-21
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2020/2021
6
2020.197 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-01
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.197 BUN

Tjänsteskrivelse Anmälan om kränkande behandling lå
20/21
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor till huvudmannen (Barn- och ungdomsnämnden).

Beredning
Från och med verksamhetsårets start hösten 2020 används ett digitalt system för att anmäla
och dokumentera utredning, åtgärder och uppföljning. Systemet ger möjlighet att för såväl
huvudman som förskole- och skolenhet följa och analysera de anmälningar som upprättas.
Under perioden 21-03-02 till 2021-04-01 har 106 anmälningar inkommit. Samtliga händelser
rör elever i skolan som utsatt varandra med undantag för en händelse där personals
agerande ligger till grund för
Under verksamhetsåret har totalt 750 anmälningar inkommit, utav dessa är 669 avslutade,
36 under utredning eller åtgärd och 45 ännu ej påbörjade. Förvaltningen följer upp ”ej
påbörjade” ärenden 1-2 gånger/månad för att säkerställa att händelser skyndsamt utreds.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Bevakning skolplikt och
frånvaro
7
2021.011 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-31
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.011 BUN

Bevakning av skolplikt och frånvaro (april)
Ärendebeskrivning
Alla barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2§ skollagen). Skollagen
undantar de barn som visserligen räknas som bosatta i Sverige men som rent faktiskt
varaktigt vistas utomlands. Elever som avser att tillfälligt bosätta sig utomlands kan ansöka
om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. När
en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§
skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron
snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar sedan rektor om en
handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.
I detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för antalet pågående
handlingsplaner
för att motverka problematisk skolfrånvaro och antalet elever som beviljats att fullgöra
skolplikt på annat sätt.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån dokumentet ”Riktlinje för att främja närvaro
och följa upp frånvaro”. Det är en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med
lokala rutiner på respektive skola. Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också
grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där
barn och elever känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta sig till alla. I
skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som
riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Respektive skola arbetar aktivt med insatser för att
främja elevers närvaro, det kan ske i samverkan med andra aktörer t.ex. inom ramen för
SAMLA, Samtidigt eller BUS-samverkan.
Arbetet utifrån Riktlinjen med att främja närvaro och följa upp frånvaro är i ett
implementeringsskede och alla skolor har kommit olika långt i processen att genomföra
frånvaroutredningar och upprätta handlingsplaner.
Enligt riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro ska frånvaroutredning påbörjas då
en elev har 15% frånvaro eller tidigare om oro föreligger. Initialt handlar det om att ta kontakt
med vårdnadshavarna och uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som
förväntas. Sker ingen förändring inom två veckor inleds en frånvaroutredning.
Det finns många anledningar till att en elev kan ha en frånvaro på över 15%, längre
sjukdomsperioder så som influensa eller en semesterresa är vanliga orsaker och därför i
regel inte är en källa till oro. Under den pågående pandemin är elever också frånvarande i

Sida 125 av 130

större utsträckning på grund av de rådande rekommendationerna ifrån
Folkhälsomyndigheten. Det är först steget efter det som en frånvaroutredning genomförs och
det är i frånvaroutredning som det senast avgörs huruvida det är aktuellt med en
handlingsplan eller ej.
Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2021-03-31)
F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
15
25
33
73

Antal, flickor
9
13
19
41

Antal, pojkar
6
11
14
32

Antal avslutade handlingsplaner
7 avslutade handlingsplaner perioden 2021-02-19 till 2021-03-31.
Antal nya handlingsplaner
11 nya handlingsplaner perioden 2021-02-19 till 2021-03-31.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2021-02-19 till 2021-03-31.
Jämförelse över tid
I bilagan till tjänsteskrivelsen redogörs för utveckling antalet pågående, ny och avslutade
handlingsplaner över tid.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-31
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Jämförelser över tid rörande antalet pågående, nya och avslutade
handlingsplaner för ökad närvaro

Totalt och per kön
2021

80
70

Avslutade

60

Nya

50

Totalt F-9

40

Flickor F-9

30

Pojkar F-9

20
10
0
Januari

Februari

Mars

April

Totalt och per stadie
2021
80
70

Totalt

60

F-3

50

4-6

40
7-9

30
20
10
0
Januari

Februari

Mars
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Anmälan av frånvaro från
fristående verksamheter
2021
8
2021.033 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-24
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.033 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamhet april 2021
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvar för att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens
egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner (Skollagen 7
kap 22§). Skolpliktsbevakning av elever inom kommunens skolor sker löpande via respektive
skolenhet, samt via central skolpliktsbevakning. Elever med hög eller oroande frånvaro
hanteras enligt särskild handlingsplan. Ärendena flöjs upp via rapportering till Barn- och
ungdomsnämnden fyra gånger per år.
Elever med skolplacering hos annan huvudman, men som på grund av omfattande frånvaro
riskerar att inte fullgöra sin skolplikt ska anmälas till hemkommunen. En anmälan av elever
med omfattande frånvaro har inkommit.
Förvaltningens yttrande
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Linnéskolan, Alingsås
Waldorfskoleförening, i Alingsås kommun. Totalt har tio elever anmälts från Linnéskolan,
varav fyra anmäldes och rapporterades till nämndens sammanträde 2021-03-23 där den
höga frånvaron kvarstår och ett nytt ärende har initierats.






Elev i förskoleklass med 40% frånvaro. Ny elev.
Elev i åk 4 med 26% frånvaro.
Elev i åk 8 med 75% frånvaro.
Elev i åk 7 med 87% frånvaro.
Elev i åk 9 med 100% frånvaro.

I ärendena beskrivs nuläge och vilka insatser och åtgärder som skolan vidtagit.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa huvudmannens arbete med eleven och vid
behov samordna ytterligare
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Isak Esbjörnsson Bjärmark
Förvaltningschef
VerksamhetsutvecklarHelena Balte,
Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-31e
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