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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-29
Petra Lernås

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.021 KUN

Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2019
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att göra vården säkrare och ska beskriva hur
verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt
ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för
elevhälsans medicinska del ansvarar för ledning och styrning av vården och hur
verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas
och sedan göras tillgänglig för allmänheten.

Förvaltningens yttrande
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats har upprättat
patientsäkerhetsberättelsen, som är bifogad tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner elevhälsans patientsäkerhetsberättelse och
övergripande mål och strategier för 2019.

Beslutet ska skickas till
Verksamhet Utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Petra Lernås
Verksamhetschef elevhälsans
medicinska insats
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Patientsäkerhetsberättelse för
vårdgivare
Elevhälsans medicinska insats 2019

2020-01-16 Petra Lernås
Verksamhetschef Elevhälsans medicinska insats, Kultur- och utbildningsförvaltningen.
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos
externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en
patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med
patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Verksamhetschefen för
Elevhälsans medicinska insats, fortsättningsvis kallad EMI tillsammans
med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet.
Under 2019 har EMI arbetat med patientsäkerhet genom rapportering
av avvikelser och utvecklande av säkra rutiner. Under året har två
avvikelser inkommit. Skolsköterskor och skolläkares förutsättningar,
kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet
och i mötet med elever och vårdnadshavare. Därav är arbetsmiljön och
arbetsbelastningen direkt kopplade till patientsäkerhet.
Arbetet kring avvikelse och riskhantering sker i korthet genom
egenkontroll och riskidentifiering. Patienter och närståendes involveras
i patientsäkerhetsarbetet genom att de uppmanas lämna synpunkter
och ev. klagomål på verksamheten. Resultaten som uppnåtts,
uppföljning och utvärdering av dessa leder till fortsatt arbete med
patientsäkerheten. System och IT struktur ska underlätta arbetet.
Insatser ska rikta sig mot att förebygga och undanröja hinder men
också titta på vilka processer som främjar hög kvalité.
Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 utgår bland annat från
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS2011:9).
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659 3 kap, § 1 Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så att den leder till att kravet på en god vård
upprätthålls.
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet är att bedriva en god
och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan
förebyggas. Ledningssystemet för EMI innebär att rätt sak görs vid rätt
tillfälle och på rätt sätt. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer
för arbetet. De ska vara kända för all personal. Arbetsmiljön ska vara
sådan att tid finns för planering och kvalitetsarbete. Verksamheten kan
därmed skapa ordning och reda så att händelser som kan leda till
vårdskador, missförhållande eller andra avvikelser undanröjs.
Strategier för att uppnå dessa mål är att:
 Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en
verksamhet som tidigt kan förbygga händelse och avvikelser.
 Säkra att det finns förutsättningar att arbeta systematiskt med
riktlinjer och rutiner som kan implementeras i verksamheten.
 Kontrollera och följa upp arbetet.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och
fördelat i verksamheten.
Kultur- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och
sjukvård som bedrivs inom elevhälsan och ytterst ansvarig.
Verksamhetchef enligt HSL 2017:30 är utsedd och är Petra Lernås.
Verksamhetschef EMI ansvarar för ledning, planering och utveckling av
verksamheten och att god vård bedrivs. Exempel på detta kan vara att
medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet att
bedriva en god vård med hög kvalité. Lokaler och utrustning för arbetet
skall vara anpassade för verksamhetens behov. Rutiner och
egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker skall
analyseras och följas upp.
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget
yrkesansvar att arbetet skall utföras med god kvalité och skall
medverka och bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje
medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och
rapporteras.

Struktur för uppföljning/utvärdering och uppföljning
genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § Vårdgivaren skall utföra
egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska med stöd av
ledningssystemet
4
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planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten.
Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i verksamheten sker i
denna patientsäkerhetsberättelse. Avvikelser och vårdskador hanteras
och mäts via rapportering i avvikelsehanteringen. En risk eller
händelse mäts enligt en risk- och händelseanalys. Avvikelser skall
snarast rapporteras till Verksamhetschef EMI som vid allvarlig
händelse rapporterar till vårdgivaren. Samtliga avvikelser rapporteras i
patientsäkerhetsberättelsen. Beslutade åtgärder följs upp på
skolsköterskornas möten som dokumenteras i minnesanteckningar.
Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån
socialstyrelsens rekommenderade basprogram. Uppföljningar av
kommunens basprogram och vaccinationer sker löpande. Egenkontroll
av olika insatser ger också kunskap kring verksamhetens kvalité.
Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar skall
rapporteras och återföras till verksamheten för att säkerställa
utveckling och förbättring.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Vårdgivaren skall senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med
patientsäkerhet skall beskrivas, vilka åtgärder som har vidtagits och
vilka resultat som har uppnåtts.
EMI arbetar utifrån ett basprogram och årshjul för att säkerställa att
arbetet bedrivs som planerat och att eleverna i kommunen får likvärdig
vård.
Under 2019 har flera insatser skett:
Patientsäkerhet och säkerhetskulturen
Kommunikation och brister i kommunikation kan ofta vara en delorsak
till oönskade händelser och tillbud.
Skolsköterskegruppen träffas regelbundet 1ggr/månad på
verksamhetsmöten för att diskutera säkerhetskultur, arbetsmetoder,
rutiner, lagar och författningar som styr verksamheten.
Verksamhetschef EMI informerar om nyheter som berör verksamheten
till samtliga skolskötetskor. Månadsmail säkerställer en samlad
information kring nyheter, händelser, rutiner mm.
EMI har ett aktivt samarbete med övrig personal inom elevhälsan
(rektor, kurator, psykolog och specialpedagog) och med lärare på
gymnasiet samt med många olika aktörer utanför organisationen t.ex.
Vårdcentraler, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och
ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagningen och Socialtjänsten.
Patientsäkerhetsarbetet för EMI grundar sig på rutiner och blanketter
för EMI som finns samlade i Metodmappen. Alingsås kommun köper
Göteborgs stads Metodhandbok för EMI. Metodmappen är grunden i
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ett ständigt pågående kvalitetsarbete och den revideras och förnyas
kontinuerligt.
En god struktur i basprogram, årshjul samt på
skolsköterskemottagningens ger en hög patientsäkerhet.
Patientsäkerhets- och säkerhetskulturen har fortsatt diskuterats på
skolsköterskemöten, och skolsköterskorna deltar aktivt i att utveckla
säkra rutiner och god kvalité. Arbetet med dessa frågor handlar om
betydelsen av en god struktur i det dagliga arbetet för att uppnå en hög
patientsäkerhet. Detta arbete sker genom att EMI följer metodmappen
och metodhandboken Göteborg. Följande åtgärder har varit i fokus
under 2019.
Basprogram
Basprogrammet revideras och uppdateras årligen enligt rutin.
Basprogrammet är gemensamt för kommunens grundskolor och
gymnasieskola. Mottagningsarbetet har strukturerats genom att
synliggöra och tydliggöra skolsköterskans arbete. Syfte med detta är
att alla skolsköterskor ska kunna ta över mottagningen och lätt se vad
som är genomfört och vad som behöver göras.
Bemanning och resurser
Kontinuerligt lyfts skolsköterskornas bemanning på gymnasiet och
arbetsbelastningen för att säkerställa att arbetet hinns med och kan
planeras. Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt planeringen
av basprogram och vaccinationer skall detta rapporteras till
verksamhetschef EMI. Skolsköterskorna rapporterar månadsvis till
verksamhetschef EMI och gemensamma prioriteringar görs i
verksamheten för att säkerställa att patientsäkerheten hålls. Hälso- och
sjukvårdsuppdraget i EMI är lagstyrt och kan inte prioriteras bort utan
att patientsäkerheten riskeras.
I takt med att många elever upplever psykisk ohälsa och stress har
arbetsbelastningen ökat. Vid hälsobesöken framkommer att många
elever behöver stöd, hjälp och även hänvisning till andra vårdgivare för
vård och behandling. Samhällets övriga vårdaktörer är dock
ansträngda och många gånger har eleverna svårt att få den vård/hjälp
de behöver inom rimlig tid. Samhället ställer större krav på att EMI skall
medverka i det förebyggande arbetet kring nyanlända barn,
vaccinationer, övervikt/fetma, psykisk ohälsa, rökning, alkohol och
sexuellt överförbara sjukdomar. De senaste årens ökade krav på EMI
brister i att i alla delar ge en god hälsofrämjande och förebyggande
vård och att uppfylla skollagen pga tidsbrist och högt elevantal.
Lokalerna
På skolsköterskornas mottagningar är det lyhört och störande ljud från
närliggande lokaler förekommer. På den ena mottagningen finns inte
arkivskåp eller läkemedelsskåp. För att komma åt detta samt kylskåp
krävs genomgång i annan skolsköterskas mottagning. Säkerställande
av medicinska krav på lokaler vid nybyggnation kan förbättras genom
att EMI är med i ett tidigt planeringsstadium.
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Styrgrupp för ProReNata IT stöd
Styrgruppen har en sammansättning för att helheten kring IT-stöd skall
hanteras med hög kvalité. Styrgruppens syfte är att leda och hålla ihop
hela elevhälsans dokumentation och säkerställa allt från IT teknisk
kompetens, juridisk kompetens, support och användarkompetens,
samt att förordningar följs, rutiner blir kända och kan efterföljas och att
fortbildning och kompetens kan säkras. Verksamhetchef EMI har tid
avsatt för systemansvar i ProReNata och support för ca 100
användare, tillsammans med styrgruppen, motsvarande 0,5 tjänst. I
detta arbete ingår också att introducera nya användare, kontrollera
loggar på användare, tilldela behörigheter och att ordna fortbildning
inom området. Kultur- och utbildningsförvaltningen har representant i
styrgruppen.
Verksamhetschefens uppdrag
Kraven på kvalité, inklusive dokumentation och uppföljningar har ökat
och detta ställer krav på att inhämta kunskap inom hälso– och
sjukvårdsområdet för personalen. Detta ställer höga krav på alla inom
EMI men ytterst på verksamhetschef EMI.
Egenkontroll av verksamheten 2019 har skett genom att:
 Verksamhetschef utfört loggkontroller i journalsystemet. Detta
för att kontrollera att inte skolsköterskor och skolläkare varit
inne i journaler där en vårdrelation saknas.
 Avvikelser följs upp i verksamheten vid varje
skolsköterskemöte.
 Journalsystemet uppgraderas kontinuerligt
 Medicinteknisk utrustning som våg, audiometer och
blodtrycksmanchetter genomgås av tekniker, servas eller byts
ut vid brister
 Vaccinationstäckning följs upp och ovaccinerade elever erbjuds
vaccin
 Skolläkarinsatserna följs upp och utvärderas mot
verksamhetens mål
 Skärande och stickande avfall transporteras för säker
avfallshantering från skolsköterskornas mottagningar
Egenkontroll av olika insatser ger kunskap kring verksamhetens
kvalité. Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar
skall sedan rapporteras och återföras till verksamheten för att
säkerställa utveckling och förbättring.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 3 § Vårdgivaren skall identifiera
processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador
Intern samverkan inom gymnasiet och extern samverkan med andra
vårdgivare och/eller insatser sker kontinuerligt på gymnasiet.
Intern och extern samverkan med andra vårdgivare och/eller insatser
är en stor faktor för att undvika vårdskada.
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Samverkan sker med närliggande Vårdcentraler för att säkra tillgång
av skolläkare två gånger per år och det fungerar mycket bra.
Samverkan och dialogmöte kring uppdrag och vårdkedja med
ungdomsmottagningen, barn- och ungdomsmedicinskamottagningen,
obesitasteamet, Mandometer kliniken och logopedmottagningen
regelbundet (minst en gång per år) då många patienter finns inom våra
verksamheter undviker vårdskador. Barn-och ungdomspsykiatrin deltar
regelbundet i planerade möte på olika nivåer för att säkerställa
processer i informationsflöde, remissgång och behandlingsresultat.
Samverkan inom SAMLA och enligt Västbus riktlinjer har skett under
2019 och SIP-samlad individuell plan upprättas vid behov för elever i
behov av samlade insatser.
EMI samverkar med följande parter under elevens skolgång från 16 –
20 år:
 elever och vårdnadshavare
 elevhälsan på gymnasiet
 grundskolorna i kommunen
 elevhälsoteam vid stadie- och skolbyte
 avlämnande grundskola, vid övergång från grundskola till
gymnasieskola
 kostenheten angående rutiner för elever med behov av
specialkost

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om
det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra
brister i verksamhetens kvalitét.
All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker
som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och
för elever. Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen
påverka patientsäkerheten.
Verksamhetschef EMI ansvarar tillsammans med berörda för att göra
en Riskanalys och återinföra information och kunskap till
verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschefen för att
uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren.
Identifiering av riskområden inom elevhälsans medicinska insats:
 Uppgifter såsom personnummer, skola, klasstillhörighet och
adress uppdateras för sällan i IT-stöd från folkbokföringssystem
då ingen automatisk import körs.
 Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje
läsår för att säkerställa rätt skolsköterskebemanning och skolläkar
resurs på gymnasiet utifrån elevunderlag. EMI uppdrag med
hälsofrämjande och förebyggande arbete, inkl vaccinationer och
hälsobesök har utökats. Skolsköterskorns arbetsbelastning har
ökat då antalet elever på skolan som behöver
kompletteringsvaccinationer är stort.
8
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Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser & Händelseanalys
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschef EMI
händelser som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för
elev i samband med vård och behandling. Verksamhetschef EMI
ansvarar för bedömning och analys och utser analysteam vid behov.
Rektor ansvarar för elevens skolgång och skall också få rapport om
händelsen.
Avvikelser 2019
Vid stora brister görs anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg,
IVO. Vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt LEX- Maria. Under
2018 har avvikelser inkommit på följande områden.
 2 avvikelser på journalhantering och dokumentation, en i
samband med vaccination och en gällande överlämningar
mellan grundskola och gymnasium.

Hantering av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för synpunkter
och klagomål från elever och vårdnadshavare i ärenden som rör EMI.
Föräldrar behöver upplysas om att denna möjlighet finns utöver den
möjligheten att kontakta respektive skolsköterska, skolläkare eller
verksamhetchef EMI. Synpunkter på omhändertagandet inom EMI
skall alltid tas om hand och vidarebefordras till verksamhetschef EMI.
Samverkan mellan vårdgivare och vårdnadshavare/ elever i dessa
frågor ökar möjligheterna att öka kvalitén i vården.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § Inkomna klagomål och synpunkter skall
sammanställas och analyseras för att vårdgivaren skall kunna se
mönster och trender.
EMI har under året inte haft någon inkommen synpunkt och klagomål
på verksamheten.
Verksamheten informerar vårdnadshavare om att synpunkter och
klagomål kan lämnas och var de kan lämnas. Sammanställning och
hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål utvecklas för att
kunna följa flöden över tid och se mönster och trender som indikerar
brister i verksamhetens kvalitet.
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Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 § Vårdgivaren skall ge patienter och
närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.
All hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande. Samtycke till vård,
undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid
vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande. Information om EMI och
basprogrammet ges muntligt och skriftligt vid besök ute klasserna av
skolsköterskorna samt vid hälsobesöken. Det finns information om EMI
på kommunens hemsida och målet är att även basprogrammet ska
finnas tillgängligt där.
Överföring av EMI journal till/från skola utanför kommunen eller
fristående skola sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande.
Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter samarbete med elev
och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling.
Elev bör alltid informeras om det som rör hen och informationen skall
vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när
man bedömer detta som viktigt. Eleven skall ha medinflytande som
med tiden, eller under vissa omständigheter, övergår till ett
självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess och tystnadsplikt. En
välinformerad patient upplever ofta en större känsla av trygghet.
Samverkan sker med elev och vårdnadshavare kring specialkost samt
egenvårdsinsatser. Vid behov samverkar EMI med elev och
vårdnadshavare vid information om elevs sjukdom/funktionshinder till
elever och/eller personal. Information kan vara både muntlig och
skriftlig och eleven skall känna sig respekterad. Tolk används vid
behov.
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI
sker på följande sätt och skall alltid vara anpassad efter elevens
behov, ålder, mognad, kunskap och situation:
 Beskrivning av EMI och uppdrag samt skolsköterskans roll i
arbetet med eleverna.
 Information inför genomförande av vaccinering och eventuella
biverkningar.
 Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och
hälsosamtal.
 Information om sekretess och tystnadsplikt.
 Information om vidtagna åtgärder och uppföljning om vad man
skall vara uppmärksam på vid exempelvis symptom eller skada.
 Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare
behöver stärkas och synliggöras som en viktig del i
omhändertagandet och arbetet med patientsäkerhet. Detta
arbete sker kontinuerligt inför och i varje möte med elev och
vårdnadshavare.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som har uppnåtts i
verksamheten av genomförda åtgärder.
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Under 2019 har alla elever erbjudits hälsosamtal, hälsoundersökning
samt vaccinationer enligt basprogrammet. Vi kan konstatera att i
princip alla elever genomför hälsosamtal och hälsoundersökning. Vi
har god vaccinationstäckning i kommunen.
Skolsköterskans arbete med att skapa en likvärdig struktur på
mottagningarna har ökat patientsäkerheten. Vid kontroll av
medicinteknisk utrustning har verksamheten vidtagit åtgärder för att
säkerställa hög patientsäkerhet.
Kompetensutveckling EMI under 2019:





Skolskötersketräffarna/kategorimöte som sker 1 ggr/månad har
ett högt deltagande
Sexuell hälsa, Sexit- ett instrument att screena sexuellutsatthet
Skolsköterskorna har handledning
Riksföreningens skolsköterskekonferens i Stockholm där 3/3
skolsköterskor deltog

Verksamhetschef EMI har deltagit på ledningsdagarna för
Verksamhetschefer och har tillsammans med skolsköterskorna varit på
skolsköterskedagar. Verksamhetschef EMI har även kollegial
handledning med kollegor från närliggande kommuner och deltar i
regionens nätverk för Verksamhetschefer EMI /MLA.
Strukturmått utgör förutsättningar för att nå definierade mål







Alla skolsköterskor har ökad medvetenheten i att upptäcka
och rapportera avvikelser och risker
Skolsköterskorna deltar till stor del i arbetet med att utveckla
säkra rutiner
Alla skolsköterskorna samarbetar för att säkerställa att arbetet
utifrån basprogrammet kan hinnas med
Fortsatt ökat arbete med rutiner, kvalité, skolläkarinsatser och
dokumentation riktat till elevhälsans medicinska insats
Vidareutveckling av arbetet kring riskområden och utarbetande
av säkra rutiner
Bemanning; elever/skolsköterska samt elever/ skolläkare följs
upp minst två gånger per år

Gällande förutsättningar för patientsäker EMI i Alingsås kommun:







Det finns en tydlig organisation för EMI
Det finns ett ledningssystem för EMI
EMI följer Metodmappen, Metodhandboken, årshjul och lokala
riktlinjer
Metodmappen och Metodhandboken uppdateras och revideras
kontinuerligt
Det finns rutiner finns för risk- och avvikelsehantering
Skolsköterskorna deltar i arbetet med att utveckla säkra rutiner
11
Sida 15 av 72








Alla skolsköterskor samarbetar för att säkerställa att arbetet
utifrån basprogrammet ska hinnas med
Kompetensutveckling sker kontinuerligt efter behov
Tillsyn av medicinteknisk apparatur genomförs årligen
Alla vårdkontakter dokumenteras i elevjournal
EMI är en del av elevhälsoteamen och arbetar gemensamt för
elever i behov av särskilt stöd
EMI medverkar i elevernas arbetsmiljöarbete

Processer för patientsäker EMI:
 Hälsobesök har erbjudits alla elever enligt skollagen samt
Socialstyrelsen och Skolverkets ”vägledning för elevhälsan”
 Vaccinationer har erbjudits enligt nationella
vaccinationsprogrammet
 Öppen mottagning har erbjudits
 Egenkontroller har utförts i verksamheten och åtgärder har
vidtagits
 Regelbundna skolsköterskemöten
 Avvikelserapporteringen som var noll ska ökat i antal, vilket
betyder att brister synliggörs och därmed kan åtgärdas. Detta
medför en ökad patientsäkerhet.
 Målen under 2017 som EMI har haft i det systematiska
kvalitetsarbetet har förbättrat strukturen för arbetet och därmed
ökat patientsäkerheten.
Resultatmått:
 2 avvikelser i samband med dokumentation har inrapporterats.
Generellt sett kan sägas att elevhälsans medicinska insats
underrapporterar risker och händelser. Orsaken kan vara
oklarheter i rutiner och vad som skall rapporteras.

Övergripande mål och strategier för 2020
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För EMI är
det övergripande målet att säkerställa en god och säker vård som
bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens.
Verksamheten kommer att fortsätta arbeta med att erbjuda
vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller enligt basprogrammet,
kontinuerlig kompetensutveckling samt fortsätta utveckla samverkan
med elever och vårdnadshavare. I dagsläget finns det inte kommunala
politiska mål gällande EMI i Alingsås kommun. Verksamhetschef EMI
har tillsammans med verksamheten identifierat följande mål för arbetet
med patientsäkerhet under 2019:
Mål


fortsätta arbetet med en kultur som främjar dialog kring händelser,
risker och avvikelser i EMI.
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Strategi: Månadsvisa avstämningar med verksamheten av
verksamhetschef EMI.
att under 2020 kommer EMI fortsätta det systematiska
kvalitetsarbetet utifrån rapporteringsmallen och de nationella
kvalitetsmåtten för EMI.
Strategi: Verksamhetschef EMI kommer att använda
rapporteringsmallen (de nationella kvalitetsmåtten) för att identifiera
områden som behöver utvecklas och förbättras.
Att patientsäkerheten ökar och arbetsbelastningen minskar genom
samordnad information om EMI på kommunens hemsida samt att
ge gemensam likvärdig information till vårdnadshavare på Arenan.
Strategi: Verksamhetschef skapar möjligheter för identifiering av
processer som kan digitaliseras för vårdnadshavare och elever.
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Val till kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott 2019-2022
5
2019.003 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-29
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.003 KUN

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Nämnden utsåg den 23 oktober § 123 Ali Said (C) till ledamot i arbetsutskottet och Kent
Perciwall (KD) till dennes personliga ersättare.
Ali Said (C) och Perciwall (KD) har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och
utbildningsnämnden och en ny ledamot och personlig ersättare behöver därför utses till
arbetsutskottet.

Ekonomisk bedömning
Vid sammanträden med utskotten utgår arvode till de förtroendevalda vilket beräknas
finansieras inom den tilldelade ramen för nämndens aktiviteter.

Förslag till beslut
NN utses till ledamot i arbetsutskottet
NN utses till dess personliga ersättare.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Öppettider för verksamheter
vid kultur- och
utbildningsnämnden
6
2020.024 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-29

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.024 KUN

Öppettider i kultur- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen har olika publika verksamheter som riktar sig till
allmänheten. Förvaltningen har sammanställt öppettiderna för fler av dessa verksamheter för
att nämnden ska fastställa dessa och därmed säkerställa service och tillgänglighet. Det gäller
för verksamheter vid:







Folkbiblioteket
Museet och turistbyrån
Fritidsgårdarnas öppna verksamhet
Nolhaga Parkbad
Nolhaga Slott
Receptionen vid Campus

Öppettiderna redovisas i separat skrivelse daterad den 28 januari.
Ekonomisk bedömning
Öppettiderna och dess bemanning bedöms rymmas inom befintlig ramtilldelning.
Förslag till beslut
Öppettiderna godkänns.

Beslutet ska skickas till
Verksamheterna, kommunikationsavdelningen KLK

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Kultur- och utbildningsförvaltningen
Datum:
2020-01-28
Handläggare: Pernilla Melin
Direktnr:
Beteckning:
2020.024 KUN

Öppettider i kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen har olika publika verksamheter som riktar sig till
allmänheten. Förvaltningen har sammanställt öppettiderna för fler av dessa
verksamheter enligt nedan för att säkerställa service och tillgänglighet vid dessa.

Öppettider för folkbiblioteken
Folkbiblioteket har så kallade meröppna tider mellan kl 6-22. Detta gäller för såväl
huvudbiblioteket i Kulturhuset, som för filialerna i Sollebrunn och i Ingared. För att
kunna erbjuda säkerhet och trygghet vid det meröppna biblioteket i Kulturhuset har
dock öppettiderna sedan den 1 april 2019 förändrats till följande:
Fredagar:
kl 6-19
Lördag och söndag:

kl 6-16

Övriga dagar gäller de ordinarie meröppna tiderna kl 6-22.

Öppettider för Alingsås museum och turistbyrån (i museets lokaler)

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Öppettider
10-18
10-16
10-18
10-16
10-15
10-14
Stängt

Under sommarmånaderna och vid särskilda evenemang utökas ovanstående tider.

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress:
Telefon: 0322-61 60 00  Fax:  E-post:  Webbplats: www.alingsas.se
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Öppettider för fritidsgårdsverksamheten
Kultur- och utbildningsförvaltningen bedriver öppen verksamhet på fritidsgårdar för
ungdomar i åldrarna 11-20 år. Verksamheten bedrivs på Arena Elva (i tätorten), i
Ingared samt i Sollebrunn.
Arena Elva
Måndag
Tisdag
Onsdag

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Ingared

Sollebrunn
17-21

18-22

17-22

15-19 (tweenies)
10.30-13.30
Var fjärde
onsdag tjejkväll
15-18
10.30-13.30
17-21
17-22

Öppettider Nolhaga Parkbad

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Reception
11-21
06.30-21
06.30-21
06.30-21
06.30-21
08-17
08-17

Motionssim
11-21
06,30-19*
06.30-19
06.30-21**
06.30-21**
08-10***
08-15

Upplevelsebad
11-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-16.30
10-16.30

Relaxavdelning
13-20
13-20
13-20
13-20
07.30-20
09-16.30
09-16.30

*kombibassäng Färgen öppen 06,30-08.00
**kombibassäng Färgen öppen 19.15-21
***kombibassäng Färgen öppen 08-10 för motionssim, 10-16.30 motion/träning och lek

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se 
Webbplats: www.alingsas.se
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Öppettider Nolhaga slott

Utställning
Måndag

11-16 (lunchstängt 13-14)

Tisdag

11-16 (lunchstängt 13-14)

Onsdag

11-16 (lunchstängt 13-14)

Torsdag

11-16 (lunchstängt 13-14)

Fredag

11-16 (lunchstängt 13-14)

Lördag

11-16 (lunchstängt 13-14)

Söndag

11-16 (lunchstängt 13-14)

Kafé och
infopoint
11-16
(lunchstängt 1314)
11-16
(lunchstängt 1314)
11-16
(lunchstängt 1314)
11-16
(lunchstängt 1314)
11-16
(lunchstängt 1314)
11-16
(lunchstängt 1314)
11-16
(lunchstängt 1314)

Öppettider Campus reception

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Receptionen
08.00-11.30, 12.30-15.00
08.00-11.30, 12.30-15.00
08.00-11.30, 12.30-15.00
08.00-11.30, 12.30-15.00
08.00-11.30, 12.30-15.00
Stängt
Stängt

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se 
Webbplats: www.alingsas.se
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Riktlinje och rutiner för det
kommunala
aktivitetsansvaret i Alingsås
kommun
7
2020.020 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-29

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.020 KUN

Riktlinjer och rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i
Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunerna har enligt skollagen 29 kap. 9 § (2010:800) ett ansvar att löpande hålla sig
informerad om hur ungdomar i kommunen, som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Dessa ungdomar ska erbjudas
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde
att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen kan organisera arbetet som de finner
lämpligt så länge som de uppfyller skollagens krav. Skolverkets allmänna råd för det
kommunala aktivitetsansvaret beskriver hur kommunerna kan eller bör hantera sitt
kommunala aktivitetsansvar (SKOLFS 2015:62).
Enligt Alingsås kommuns reglemente (KF § 2019-06-19 § 124) ansvarar Kultur- och
utbildningsnämnden för det kommunala aktivitetsansvaret i Alingsås kommun. Verksamheten
hör till sektor 5 på Alströmergymnasiet och det övergripande verksamhetsansvaret har rektor
på denna sektor. Verksamheten inom aktivitetsansvaret genomförs av Din väg som har två
heltidsanställda ungdomskoordinatorer.
Förvaltningens yttrande
Under senhösten 2019 har en extern genomlysning av det kommunala aktivitetsansvaret
genomförts av timanställd lärare. Genomlysningen visade att kommunens organisation och
genomförande följer skollagen och Skolverkets allmänna råd men att dokumenterade
riktlinjer saknades. I syfte att säkerställa skolagen och Skolverkets allmänna råd ytterligare
samt öka kvaliteten i verksamheten har förslag till riktlinjer och rutiner för det kommunala
aktivitetsansvaret i Alingsås kommun tagits fram. I dessa riktlinjer beskrivs hur arbetet med
aktivitetsansvaret bedrivs i förvaltningen genom funktionen Din väg.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms kunna inrymmas inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Riktlinjer och rutiner för det kommunalal aktivitetsansvaret i Alingsås kommun godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning
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1. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Kommunerna har enligt skollagen 29 kap. 9 § (2010:800) ett ansvar att löpande hålla
sig informerad om hur ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år är sysselsatta. Dessa ungdomar ska
erbjudas lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen kan
organisera arbetet som de finner lämpligt så länge som de uppfyller skollagens krav.

1.1 Målgrupp
Kommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är
sysselsatta som:
1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de
inte har skolplikt,
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning,
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan med godkänt resultat.
1.2 Skolverkets allmänna råd
Skolverkets allmänna råd för det kommunala aktivitetsansvaret beskriver hur Sveriges
kommuner kan eller bör arbeta med uppdraget. (Skolverkets allmänna råd. SKOLFS
2015:62) Råden är uppdelade i fem avsnitt och denna riktlinje och rutiner för KAA i
Alingsås kommun följer samma indelning.
1.
2.
3.
4.
5.

Att styra och leda arbetet
Löpande identifiera, informera och kontakta
Lämpliga individuella åtgärder ska erbjudas
Dokumentationsansvar
Förande av register

2. Det kommunala aktivitetsansvaret i Alingsås kommun
2.1 Att styra och leda arbetet
Enligt Alingsås kommuns reglemente (KF § 2019-06-19 § 124) ansvarar Kultur- och
utbildningsnämnden för det kommunala aktivitetsansvaret i Alingsås kommun.
Verksamheten hör till sektor 5 på Alströmergymnasiet och det övergripande
verksamhetsansvaret har rektor på denna sektor.
Verksamheten inom aktivitetsansvaret genomförs av Din väg som har två
heltidsanställda ungdomskoordinatorer. Din väg har sina lokaler på Arena 11 men de
olika åtgärderna förläggs även till andra platser. Din väg samverkar med alla andra
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verksamhetsdelar inom kultur- och utbildningsförvaltningen, Hjälmareds folkhögskola,
Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och Alingsås
Yrkesgymnasium. Det finns även samarbeten med arbetsgivare inom kommunen som
förmedlas genom funktionen En väg ut.

2.2 Löpande identifiera, informera och kontakta
Personalen på Din väg ansvarar för att löpande identifiera, hålla sig informerad om
samt kontakta de ungdomar som tillhör målgruppen. Detta görs genom
Göteborgsregionens (GR) gemensamma informationssystem ELIN/KAA.
Din väg arbetar utifrån följande rutin med ungdomar utan studiebevis:
1. Ring - den första kontakten tas inom en vecka genom telefonsamtal eller, om
ingen svarar, sms till vårdnadshavare eller direkt med ungdomen om hen är
myndig.
2. Brev 1 - har ingen kontakt etablerats inom tre veckor skickas ett brev till
vårdnadshavare om att kontakta Din väg. Är ungdomen myndig skickas i stället
ett vykort.
3. Brev 2 - om Din väg inte mottar något svar skickas ytterligare ett brev om att Din
väg kommer att göra ett hembesök om inget svar ges. Brev 2 skickas inom två
månader och i brevet framkommer när hembesöket kommer att genomföras.
Detta ska ske inom tre månader efter första kontaktförsöket.
4. Hembesök - öppnar ingen lämnas ett brev om att ett hembesök har gjorts samt
en broschyr med information om Din väg.
5. Orosanmälan - personalen på Din väg gör även en orosanmälan till
socialtjänsten när ingen kontakt har uppnåtts.
För ungdomar med studiebevis är första steget att Din väg skickar ett brev med
information om möjligheten att komplettera sina betyg inom vuxenutbildningen samt att
ungdomen ska kontakta Din väg. Om inget svar inkommer ringer Din väg ungdomen
och följer rutinen ovan. Kontakt finns också med socialförvaltningen gällande de
ungdomar som placeras i eller utanför kommunen.
En ungdom ska enligt styrdokumenten kunna säga nej till en åtgärd men senare ges
möjlighet att tacka ja. Personalen har därför ett löpande uppföljningsarbete med alla
ungdomar i målgruppen där de inom max tre månader återigen ska erbjudas åtgärd och
rutinen ovan träder i kraft igen. Har en ungdom uppgett när en pågående sysselsättning
kommer att avslutas tas kontakt i anslutning till det.
Din väg ansvarar för att informera berörd hemkommun när en inresande elev börjar
eller slutar på Alströmergymnasiet. För utresande ungdomar ligger ansvaret på
gymnasieskolan de studerar på att rapportera oroande frånvaro och studieavbrott till
Alingsås kommun så Din väg får kännedom om detta.
Ett nära samarbete finns också med Alströmergymnasiet och Alingsås
Yrkesgymnasium där elevvårdsteam och rektor kontaktar Din väg när en elev riskerar
att avbryta sina studier och/eller har en oroande frånvaro.
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2.2.1 Trygga övergångar från år 9
Alingsås kommun arbetar förebyggande med trygga övergångar från år 9 till gymnasiet.
Rektor för sektor 5/ elevhälsochef tillsammans med utsedd samordnare på
Alströmergymnasiet träffar under året elevhälsoteamen på kommunens grundskolor för
att identifiera vilka elever som riskerar att inte fortsätta till gymnasiet.
För att därefter säkerställa att elever i behov av stöd uppmärksammas sker ett möte i
maj månad mellan skolchef BOU, skolchef KOU samt elevhälsocheferna vid båda
förvaltningarna. Överlämningen av ungdomar som kan komma att ingå i målgruppen för
Din väg sker enligt följande rutin:
1. Rektor kontaktar Din väg under vårterminen och informerar om ungdomen. I
överlämningsdokumentet framgår om ungdomen är en hemmasittare och/eller har en
specifik social problematik.
2. Din väg bokar ett gemensamt möte med vårdnadshavare och relevant personal från
t.ex. socialtjänst, specialpedagog, kurator, BUP. Ungdomen medverkar på mötet om
hen vill.
3. Om ungdomen ska skrivas in på Din väg bokas en träff med ungdomen där en
handlingsplan för hösten upprättas.
När en ungdom blir 20 år och lämnar kommunalt aktivitetsansvar ser personalen på Din
väg över situationen för ungdomen och bedömer om fortsatt stöd in i annan verksamhet
behöver ske. Vid behov finns personalen med och tryggar övergången vidare.

2.3 Erbjuda lämpliga individuella åtgärder
Åtgärder som erbjuds en ungdom ska i första hand syfta till att motivera ungdomen att
återta/påbörja studier på gymnasial nivå. Innan en åtgärd sätts in kartläggs ungdomen
för att matcha behov och önskemål på ett lämpligt sätt. Personalen på Din väg har tagit
fram och arbetar efter en 5-stegsmodell:
1. Träff med vårdnadshavare och omyndig ungdom alt. träff med myndig ungdom
2. Träff med ungdomen för kartläggning av förutsättningar, behov och önskemål
3. Träff med ungdomen där verksamheten visas
4. Träff med ungdom där handlingsplan upprättas
5. Start med aktivitet eller annan insats
Ungdomar som väljer att tar del av Din vägs åtgärder skrivs in på en särskild
inskrivningsblankett. På denna blankett får individen lämna sitt samtycke att Din väg får
kontakta och samarbete med andra aktörer. Om en ungdom är aktuell för fler aktörer
än Din väg hålls vid behov ett samverkansmöte. Vanliga samverkanspartners är andra
enheter i förvaltningen, socialtjänst, Arbetsförmedling, BUP, LSS, ätstörningskliniken
Mando samt ungdomsmottagningen.
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När en ungdom som fortfarande tillhör målgruppen slutar på Din väg ska en planering
göras med ungdomen innan hen skrivs ut. I särskilda fall kan ungdomar som går vidare
till en utbildning erhålla visst fortsatt stöd från Din väg, t.ex. sms-kontakt i syfte att
motverka ett studieavbrott. Är utbildning inte aktuellt finns det ett bra samarbete med
Arbetsförmedlingen, LSS och AME. Din väg har också kontakt med socialtjänst och
olika vårdinsatser om sådana kontakter är aktuella.
När bedömningen görs att en ungdoms behov inte kan tillgodoses inom Din vägs
verksamhet hjälps ungdomen vidare till lämplig aktör.
Ungdomar som enbart vill ha vägledningssamtal registreras endast på en särskild
blankett för vägledningssamtal.
2.4 Dokumentationsansvar
Alla ungdomar som är inskrivna på Din väg har en individuell handlingsplan som skrivs
tillsammans med en personal på Din väg som också blir ungdomens kontaktperson.
Handlingsplanen uppdateras regelbundet när förändring görs i ungdomens planering.
Handlingsplanen innefattar:
1. Individuell planering och målet med insatserna
2. Vem som ansvarar för individens insats
3. Start- och slutdatum för insatsen
4. Orsak till insatsen upphörande
5. Uppföljning och utvärdering av insatserna

2.5 Förande av register
Kommunerna ska enligt skollagen föra ett register över de ungdomar som hör till det
kommunala aktivitetsansvaret. Detta register förs av personalen på Din väg i modulen
ELIN/KAA. Registreringarna i modulen skickas till SCB två gånger/år på begärda
datum. Personalen på Din väg ansvarar för detta.

2.6 Rapportera till berörda politiska nämnder
Rektor sammanställer och rapporterar till berörd politisk nämnd tre gånger per år hur
många ungdomar i Alingsås som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och hur
många ungdomar som är inskrivna på Din väg. Rapportering görs i samband med
rapportering till SCB i januari och juni samt i november.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-30
Jan Wärn

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.022 KUN

Överenskommelse mellan kultur- och utbildningsnämdnen
och Gräfsnäs slottspark ideell förening
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har verksamhetsansvaret för den fritids- och
kulturverksamhet som bedrivs i parken. Under 2018 och 2019 bedrev Gräfsnäs slottspark
ideell förening, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden
verksamhet i parken som inte rörde frågor om markskötsel. Sådan verksamhet var
exempelvis öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara
för värdskapet på plats. Denna överenskommelse behöver nu förnyas inför år 2020.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har haft möte med föreningen vilket har mynnat ut i ett förslag till
överenskommelse mellan kultur- och utbildningsnämnden och Gräfsnäs slottspark ideell
förening för 2020. Överenskommelsen biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.
Förvaltningen föreslår bland annat i överenskommelsen att föreningen fortsätter att få i
uppdrag att ansvara för värdskapet på plats i parken vid olika arrangemang och uthyrningar
samt i den Infopoint som upprättas vid Trädgårdsmästarvillan. Föreningen ska fortsatt
genomföra två familjearrangemang i parken med särskilt ansvar för den 6 juni vid Sveriges
nationaldag samt arrangemanget Jul på slottet. Överenskommelsen innehåller även delvis
nya delar jämfört med tidigare år. Föreningen får bland ett utökat ansvar i och med tillgång till
den så kallade Trädgårdsmästarvillan och dess användning vid olika arrangemang, möten
och övriga turistaktiviteter för att stärka besöksnäringen till parken.

För föreningens ansvar tilldelas föreningen 250 000 kronor i föreningsbidrag.

Ekonomisk bedömning
Överenskommelsen finansieras med medel som riktar sig till föreningar och bedöms rymmas
inom tilldelad ram.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Gräfsnäs slottspark ideell förening
250 000 kr i föreningsbidrag för 2020.
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Beslutet ska skickas till
Gräfsnäs slottspark ideell förening

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Jan Wärn
Verksamhetschef Anläggning och fritid
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Överenskommelse mellan Kultur- och utbildningsnämnden och
Gräfsnäs slottspark ideell förening
Avsikten med denna överenskommelse är att genom föreningssamverkan stödja
allmännyttig verksamhet i Gräfsnäs slottspark i föreningsform. En framgångsfaktor i
kultur- och utbildningsnämndens arbete är att Alingsås erbjuder besöksmål som genom
sin attraktivitet och hållbarhet stärker samt utvecklar besöksnäringen i samverkan med
förenings- och näringsliv. Detta innebär följande för Gräfsnäs slottspark ideell förening:







Att i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen arbeta med
destinationsutveckling samt arrangemang systematiskt och utvärderingsbart
utifrån följande indikatorer: Besöksantal, bokningar, föreningsarrangemang och
värdskap inkluderat guidning.
Tillgodose tillgänglighet för såväl kommuninvånarna som turister.
Att utveckla parken till ett attraktivt besöksmål genom riktade arrangemang,
guidning samt ett professionellt värdskap med hållbarhet i fokus utifrån Policy
för hållbar utveckling i Alingsås kommun.
Att delta i regelbundna möten med kultur- och utbildningsförvaltningen och
externa aktörer i syfte att säkerställa att parken och dess aktiviteter sker utifrån
kultur- och utbildningsnämndens beslut.

Gräfsnäs slottspark ideell förening erhåller 250 000 kr i föreningsbidrag för år 2020.
Bidraget innebär att föreningen ska:













Ansvara för värdskapet på plats i parken vid olika arrangemang, uthyrning samt
den Infopoint som upprättas vid Trädgårdsmästarvillan.
Ansvara för Trädgårdsmästarvillan och dess användning vid olika
arrangemang, möten och övriga turistaktiviteter.
Öppethålla slottsruinen minst 100 dagar med fokus på turistsäsongen 2020.
Ansvara för guidning i parken och slottsruinen i egen föreningsregi och i
samarbete med kultur- och utbildningsförvaltningen.
Ansvara för att minst två familjearrangemang genomförs i parken samt med
särskilt ansvar för den 6 juni vid Sveriges nationaldag och arrangemanget Jul
på slottet.
Upprätta en utställning i parken.
Att i samarbete med kultur- och utbildningsförvaltningens lokalbokning
organisera bokningar. Föreningen har tillgång till bokningsprogrammet så de
kan se samtliga bokningar.
Samtliga felanmälningar ska skickas till bokning.sport.fritid@alingsas.se
Inga avgifter eller andrahandsuthyrning får förekomma gällande
Trädgårdsmästarvillan.
Avgifter vid arrangemang ska redovisas enskilt.

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se
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Redovisningsåtaganden








Verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning av föreningsbidraget ska
vara förvaltningen tillhanda i form av ett preliminärt bokslut i januari månad. I
mars månad i samband med föreningens årsmöte inkommer fastställt bokslut
och verksamhetsberättelse till förvaltningen.
Den ekonomiska redovisningen ska påvisa vilka inkomster och utgifter
föreningen har i samband med överenskommelsens åtaganden, genomförda
aktiviteter, guidningar, öppethållande samt besöksstatistik.
Föreningen ska ange vilken egeninsats föreningen bistått med.
Föreningen ska redogöra för hur värdskapet på plats har bedrivits i parken och
vid arrangemang.
Ett utvärderingsmöte sker i oktober 2020 där kultur- och
utbildningsförvaltningen är sammankallande.

Redovisningen av aktiviteter inkomster och kostnader med verifikationer utställda på
Gräfsnäs slottspark ideell förening ska bifogas i samband med den ekonomiska
redovisningen senast mars månads utgång.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
erhåller ett vardera.

För Alingsås kommun

För Gräfsnäs ideella slottsparksförening

Alingsås ……./…….-2020

Alingsås ……./…….. -2020

.........................................

..............................................

Anneli Schwartz

Holger Andersson

Förvaltningschef

Ordförande

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-29
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.038 KUN

Riktlinje för mottagande i Alströmergymnasiets
gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans
nationella program
Ärendebeskrivning
Alströmergymnasiet bedriver gymnasiesärskola och har individuellt program och nationella
program för dess målgrupp. Skolverket har allmänna råd avseende ”Mottagande i
grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program”
(SKOLFS 2018:251). Dessa allmänna råd grundar sig på bestämmelser i skollagen
(2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039).
Förvaltningens yttrande
Då beslut om mottagande i gymnasiesärskolan är myndighetsutövning mot enskild, och ett
särskilt ingripande beslut mot den det berör, är det viktig att det finns en tydlig rättsäker
arbetsgång inför ett sådant beslut. Det ska också exempelvis finnas rutiner för vad som
gäller när det framkomer att en elev inte tillhör målgruppen samt ha rutiner för urval till de
nationella programmen på gymnasiesärskolan.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer och rutiner. Riktlinjen innehåller rutiner för
utredning och beslut om mottagande i gymnasiesärskolan. Planen beskriver handläggning av
ärenden, vilka bedömningar som ligger till grund för bedömning och beslut, hur information
till och samverkan med hemmet går till samt beslutens innehåll och verkställighet. Planen
beskriver även handläggning av omprövning av elevs rätt att tas emot i gymnasiesärskolan
samt hur bedömning görs vid urval till ett nationellt program.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. Implementering av riktlinjerna ryms inom
befintlig ram.
Förslag till beslut
Riktlinje för mottagande i Alströmergymnasiets gymnasiesärskola samt urval till
gymnasiesärskolans nationella program godkänns.

Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning
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Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning

Sida 41 av 72

Riktlinje för mottagande i
Alströmergymnasiets
gymnasiesärskola samt urval till
gymnasiesärskolans nationella
program
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Gäller för: skolpersonal

Beslutande instans: kultur- och utbildningsnämnden

Giltighetstid:

Datum för beslut: 2020-08-19 §x

Revideras senast:

Diarienummer: 2020.038 KUN

Dokumentansvarig: Rektor för gymnasiesärskolan

Sida 42 av 72

Innehåll
Inledning................................................................................................................................... 3
Centrala begrepp...................................................................................................................... 3
Barnets bästa........................................................................................................................ 3
Utbildningens syfte................................................................................................................ 3
Personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning....................................................... 3
Mottagande och antagning.................................................................................................... 4
Urval...................................................................................................................................... 4
Underlag för beslut om mottagande i gymnasiesärskolan........................................................ 4
Medgivande från myndig elev/vårdnadshavarna.................................................................. 4
Pedagogisk bedömning......................................................................................................... 5
Psykologisk bedömning........................................................................................................ 5
Medicinsk bedömning........................................................................................................... 6
Social bedömning.................................................................................................................. 6
Mottagande i särskolan............................................................................................................. 7
Beslut.................................................................................................................................... 7
Ärendegång.............................................................................................................................. 7
Elever i gymnasieskolan....................................................................................................... 7
Inflyttade elever vilka är mottagna i gymnasiesärskolan....................................................... 8
Elever som eventuellt inte tillhör målgruppen....................................................................... 8
Urvalskriterier till nationella program på Alströmergymnasiets gymnasiesärskola................... 9
Bilaga 1................................................................................................................................... 10
Medgivande till utredning inför mottagande i gymnasiesärskolan.......................................... 10
Bilaga 2................................................................................................................................... 11
Medgivande till mottagande i gymnasiesärskolan.................................................................. 11
Bilaga 3................................................................................................................................... 12
Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan.......................................................................... 12
Överklagan.......................................................................................................................... 13
Referenser.............................................................................................................................. 13

Sida 43 av 72

Inledning
Den här riktlinjen innehåller rutiner för utredning och beslut om mottagande i
gymnasiesärskolan. Riktlinjen beskriver handläggning av ärenden, vilka bedömningar som
ligger till grund för bedömning och beslut, hur information till och samverkan med hemmet
går till samt beslutens innehåll och verkställighet. Riktlinjen beskriver även handläggning av
omprövning av elevs rätt att tas emot i gymnasiesärskolan samt hur bedömning görs vid
urval till ett nationellt program.

Centrala begrepp
Barnets bästa
Av 1 kap. 10 § skollagen (2010:800) följer att barnets bästa ska vara utgångspunkt i all
utbildning. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det
är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör
honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad.

Utbildningens syfte
18 kap. 2 § skollagen Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för
dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas
förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa
kunskaper.
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har
fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning.

Personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning
29 kap. 8 § skollagen Det som i skollagen sägs om personer med utvecklingsstörning gäller
även dem som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning
på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska vid tillämpningen av skollagen
jämställas med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en
utvecklingsstörning eller en sådan funktionsnedsättning som avses i första stycket.
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Mottagande och antagning
18 kap. 4 § skollagen Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars
skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.
De ungdomar som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har rätt att bli mottagna i
gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas före utgången av det första kalenderhalvåret det
år de fyller 20 år.
18 kap. 5 § skollagen Hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen.
Beslutet ska föregås av en utredning motsvarande den som enligt 7 kap. 5 § andra stycket
skollagen ska göras inför beslut om mottagande i grundsärskolan om utredning saknas eller
det av andra skäl bedöms nödvändigt.

Urval
I 7 kap 11 och 12 §§ Gymnasieförordningen (2010:2039) anges att urval, antagning och
övrig fördelning av platser på gymnasiesärskolans nationella program ska göras sakligt och
opartiskt. Om antalet platser på ett nationellt program som anordnas av en offentlig
huvudman är färre än antalet sökande, ska företräde ges till dem som har störst behov av
utbildningen.

Underlag för beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
Som underlag inför beslutet om mottagandet skall följande handlingar bifogas:
1.
2.
3.
4.
5.

Myndig elevs/vårdnadshavarnas medgivande till utredning (Bilaga 1)
Pedagogisk bedömning
Psykologisk bedömning
Medicinsk bedömning
Social bedömning

Vårdnadshavarnas erfarenheter och syn på ungdomen och dess utveckling ska tas till vara i
utredningsprocessen. Även ungdomen bör, i den mån det kan ske, få komma till tals och ges
möjlighet att beskriva sin skolsituation och sina behov och önskemål. Helhetsbedömningen
görs utifrån alla genomförda bedömningar satta i relation till ungdomens livserfarenheter.

Medgivande från myndig elev/vårdnadshavarna
Myndig elev/vårdnadshavarna måste lämna sitt medgivande till att ungdomen tas emot i
gymnasiesärskolan för att en sådan placering skall komma till stånd (Bilaga 2). Den myndiga
eleven/ vårdnadshavarna har således en lagstadgad rätt att låta ungdomen gå i
gymnasieskolan. Rätten att gå i gymnasieskolan kan åberopas när som helst av myndig
elev/vårdnadshavarna och oberoende av om ett beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
fattats eller inte.
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Pedagogisk bedömning
Syftet med den pedagogiska bedömningen är att ge svar på frågan om eleven har
förutsättningar att nå kunskapskraven i gymnasieskolan. Av bedömningen skall det tydligt
framgå vilka insatser som gymnasieskolan gjort för att anpassa verksamheten till elevens
behov samt vilka resultat som följt av dessa insatser. Baserad på observationer över tid ska
den ge en allsidig och realistisk bild av elevens förutsättningar och möjligheter att nå
kunskapskraven. Den pedagogiska bedömningen utgör en del av helhetsbedömningen och
blir därmed en mycket viktig del i det underlag som ligger till grund för ansökan och beslut
om mottagande i gymnasiesärskolan. Den pedagogiska bedömningen ska innehålla en
bedömning av om eleven, med det stöd den har rätt till, kan nå kunskapskraven i
gymnasieskolan. Lärare tillsammans med specialpedagog med adekvat specialpedagogisk
kompetens ska skriftligt beskriva elevens pedagogiska situation, insatser och
kunskapsutveckling i relation till målen i gymnasieskolan. Bedömningen ska inte innehålla
något ställningstagande om elevens rätt till mottagande i gymnasiesärskola.

Psykologisk bedömning
Psykologbedömningen syftar till att ge information om vilken utvecklingsnivå eleven befinner
sig på. Vid bedömningen ska psykolog dels använda sig av adekvata testinstrument som
mäter kognitiv förmåga samt även göra en bedömning av vilken adaptiv förmåga eleven har
såväl i skolmiljön som i hemmet. Vid den adaptiva skattningen bör helst både
vårdnadshavare och pedagog som känner eleven väl ha deltagit.
Det är viktigt att kunna konstatera att eleven presterat låga resultat inom bägge dessa
områden sett över tid, och då helst vid flera bedömningstillfällen, inte enbart vid det specifika
testtillfället för att säkert kunna ställa diagnosen utvecklingsstörning.
Tvåspråkighet, annan kulturell tillhörighet, bristande skolgång, psykiska besvär eller
socioekonomiska faktorer som arbetslöshet och socialt utanförskap för familjen, är exempel
på komplicerande faktorer som psykologen bör vara mycket uppmärksam på. Känner man
sig det minsta osäker på bedömningens resultat är det bättre att avvakta och i stället
rekommendera en uppföljande bedömning längre fram. Psykologens observationer av
elevens beteende, motivation, koncentration och arbetssätt i testsituationen utgör även de
viktiga delar av materialet som bör redovisas i utlåtandet då de utgör en bedömning av
testresultatets tillförlitlighet.
Det är den utredande psykologen, med hjälp av det samlade testresultaten samt övrig
kunskap om elevens bakgrund, utveckling och nuvarande situation, som bedömer huruvida
en utvecklingsstörning föreligger eller ej. En tydlig diagnostisk kod markeras i utlåtandet. Det
är också önskvärt att siffervärden med konfidensintervaller eller percentiler bifogas för att
ytterligare stärka bedömningens tydlighet och möjlighet till transparens för yttre bedömare.
När det gäller elever med ett medicinskt klart konstaterat funktionshinder, exempelvis Downs
syndrom, andra typer av utvecklingsrelaterade störningar eller förvärvade skador, så bör
psykolog göra en bedömning även på dem. Vid vissa svåra funktionshinder kan det vara
svårt att göra en regelrätt bedömning vad gäller begåvningsstatus. Då ska en basal
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bedömning så långt det är möjligt ändå göras med relevanta testverktyg. Variationen kan
beroende på funktionshinder vara stor individuellt vad gäller såväl begåvning som personliga
förutsättningar för skolgång. Utredande psykolog bör också ha ett gott samarbete med
medicinsk personal, exempelvis skolläkare under bedömningsprocessen. Utlåtandet ska
vara rikt på information. Bedömningen ska utföras av legitimerad psykolog och utredaren ska
undvika ställningstagande om elevens rätt till mottagande i gymnasiesärskola.

Medicinsk bedömning
Syftet med den medicinska bedömningen är att ge en bred bild av elevens hälsa och så långt
som möjligt klargöra medicinska orsaker till elevens svårigheter och vad dessa kan innebära
för elevens fortsatta utveckling. Den ska innehålla en beskrivning av elevens medicinska
historia där eventuella diagnoser eller särskilda sjukdomstillstånd tydligt bör framgå. Särskilt
viktigt är att eventuella förvärvade hjärnskador, förlossningsskador eller andra allvarliga
tillstånd som direkt kan ha påverkat hjärnans funktionsnivå kommer med i bedömningen.
Bedömningen bör i föreliggande fall ge synpunkter på om det i enlighet med 29 kap. 8 §
skollagen föreligger betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på
grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Utöver detta är det viktigt med en allmänmedicinsk bedömning för att försäkra sig om att det
inte finns särskilda funktionshinder så som nedsatt syn, hörsel eller motoriska störningar.
Dessa funktionshinder kan direkt påverka de resultat som underbygger de psykologiska
respektive pedagogiska bedömningarna och kan därför medverka till att elever skrivs in i
särskolan på felaktiga grunder. Bedömningen ska utföras av legitimerad läkare eller någon
annan hälso-och sjukvårdspersonal med adekvat utbildning. Bedömningen ska inte innehålla
något ställningstagande om elevens rätt till mottagande i gymnasiesärskola.

Social bedömning
Den sociala bedömningen syftar till att komplettera underlaget och bör visa i vilken mån den
sociala situationen utanför skolan kan ge ytterligare förklaringar av betydelse till varför eleven
har svårt att tillgodogöra sig utbildningen i skolan. En social situation som exempelvis
omfattar svagt stöd av viktiga anknytningspersoner, traumatiska livserfarenheter eller
bristande tillgång till goda kamratrelationer är i sig något som skulle kunna påverka elevens
prestationsförmåga i negativ riktning. Bedömning ska utföras av kurator eller någon annan
med adekvat utbildning. Bedömningen ska inte innehålla något ställningstagande om
elevens rätt till mottagande i gymnasiesärskola.
Den pedagogiska och psykologiska bedömningen innehåller också ofta frågor kring elevens
sociala situation både på skolan och på fritiden. Beakta också eventuella svårigheter för
asylsökande och flerspråkiga elever.
I de fall vårdnadshavarna eller eleven inte behärskar svenska eller har en allvarlig hörseleller talskada ska tolk anlitas i enlighet med 13 § förvaltningslagen (2017:900).
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Mottagande i särskolan
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden har delegerat beslutsrätten om mottagande i
gymnasiesärskola till rektor på gymnasiesärskolan (KUN 2019-01-09, § 2). Som stöd har
rektor på gymnasiesärskolan sakkunniga i mottagningsteamet (skolpsykolog, skolsköterska,
skolkurator och specialpedagog). Vid behov kan rektor på gymnasiesärskolan begära in
kompletterande handlingar. En samlad bedömning görs av rektor på gymnasiesärskolan där
det framgår om eleven har rätt att tas emot i målgruppen för gymnasiesärskolan. I beslutet
ska finnas en motivering med de skäl som ligger till grund för beslutet.
Om den samlade bedömningen visar att eleven inte har rätt till ett mottagande i
gymnasiesärskolan beslutas att eleven ej tas emot i gymnasiesärskolan. I beslutet ska finnas
en motivering med de skäl som ligger till grund för beslutet, samt vilka rättsregler och
eventuella bedömningar som avgörandet grundar sig på och vad som har fällt avgörandet i
tveksamma fall. Då beslutet kan överklagas lämnas, tillsammans med motivering och beslut,
en besvärshänvisning.

Ärendegång
Elever i gymnasieskolan
1) Skolan/myndig elev/vårdnadshavare anar att eleven har inlärningssvårigheter som kan
göra att denne inte kan nå gymnasieskolans kunskapskrav. Svårigheterna består även
efter att insatser samt eventuellt särskilt stöd satts in, utvärderats och analyserats.
2) Rektor beslutar om pedagogisk bedömning.
3) Rektor bjuder in myndig elev/vårdnadshavarna till ett möte där information ges om den
pedagogiska bedömningen. Rektor väcker frågan om ev. annan skolform.
4) Rektor för gymnasiesärskolan informeras och denne
gymnasiesärskolan och hur mottagningsprocessen går till.

ger

information

om

5) Elevens rektor beslutar i samråd med elev och vårdnadshavare om psykologisk,
medicinsk och social bedömning. ( Bilaga 1)
6) Rektor och vårdnadshavarna ska informeras om bedömningarnas innehåll av respektive
profession (psykolog, skolläkare/skolsköterska, skolkurator och pedagog) innan
bedömningarna lämnas vidare i utredningsprocessen.
7) Myndig elev/vårdnadshavare
utredningsprocessen.

har

hela

tiden

rätt

att

när

som

helst

avbryta

8) Rektor överlämnar den pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala bedömningen
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(originalhandlingar) till rektor för gymnasiesärskolan. Kopior av utlåtanden förvaras i
elevens journalsystem.
9) Rektor för gymnasiesärskolan för kontinuerligt en dialog med skolans rektor och
informerar myndig elev/vårdnadshavare om processen.
10) Rektor för gymnasiesärskolan granskar underlaget. Som stöd har rektor på
gymnasiesärskolan sakkunniga i mottagningsteamet (skolpsykolog, skolsköterska,
skolkurator och specialpedagog). Vid behov kan det begäras in kompletterande
handlingar. Rektor för gymnasiesärskolan meddelar myndig elev/vårdnadshavarna samt
rektor den samlade bedömningen. Om underlaget visar att eleven tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds ytterligare information om hur eleven kan fullgöra
utbildningen i gymnasiesärskolan.
11) Rektor för gymnasiesärskolan inhämtar myndig elevs/vårdnadshavarens medgivande till
att ta emot eleven i gymnasiesärskolan. (Bilaga 2)
12) Rektor för gymnasiesärskolan beslutar att ta emot eleven i gymnasiesärskolan, och
bedömer om eleven har förutsättningar att följa undervisningen vid ett nationellt program.
(Bilaga 3)

Inflyttade elever vilka är mottagna i gymnasiesärskolan.
1) Alla underlag samt beslut om mottagande i gymnasiesärskolan begärs in från den
tidigare hemkommunen. Det måste alltid fattas ett beslut om mottagande i
gymnasiesärskolan av den avlämnande skolan/hemkommunen.
2) Underlagen granskas och ny utredning tillsammans med nya underlag för beslut skall tas
fram av avlämnande skola/hemkommunen om:
 Det upptäcks brister eller fel i underlag och beslut från tidigare hemkommun.
 Bedömningarna är gjorda i tidigare skolår tillsammans med att det skett en positiv
kunskapsutveckling.
 Om det framgår av underlagen att det ska göras en uppföljning av elevens
målgruppstillhörighet.

Elever som eventuellt inte tillhör målgruppen
Frågeställningen om en elev mottagen i gymnasiesärskola eventuellt inte längre ska vara det
kan väckas av såväl skolan som eleven som vårdnadshavare. Enligt 18 kap 6 § skollagen
ska den som arbetar inom skolväsendet underrätta elevens rektor om hen uppmärksammar
eller får kännedom om något som tyder på att en elev i gymnasiesärskolan inte tillhör
målgruppen. Utredning om elevs placering ska ske skyndsamt.
1) Rektor för gymnasiesärskolan informerar elev och vårdnadshavare om hur ärendet
kommer att handläggas och vilka bedömningar som behövs.
2) Den pedagogiska bedömningen förnyas. Den ligger till grund för omprövning om det visar
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att eleven, med det stöd den har rätt till, har förutsättning att nå kunskapskraven i
gymnasieskolan.
3) Rektor för gymnasiesärskolan ser till att samtycke inhämtas för att förnya den
psykologiska, medicinska och sociala bedömningen. (Bilaga 1)
4) Om de fyra bedömningarna, efter granskning, visar att eleven inte tillhör målgruppen
beslutar rektor för gymnasiesärskolan att eleven ska skrivas ut ur särskolan.
5) Rektor för gymnasiesärskolan informerar vårdnadshavare och elev om hur övergången
till gymnasiet eller vuxenutbildningen kommer att ske.

Urvalskriterier till nationella program på
Alströmergymnasiets gymnasiesärskola
Av de sökande till ett nationellt program eller till en nationell inriktning, särskild variant eller
gymnasial lärlingsutbildning som börjar första läsåret ska huvudmannen i första hand ta emot
dem som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen.
I det fall att antalet elever som sökt ett nationella program överstiger antalet platser sker ett
urval utifrån en samlad bedömning. Bedömningen mynnar ut i ett ställningstagande om
elevens möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen samt den sökandes möjligheter att i en
framtid etablera sig på arbetsmarknaden.
För att kunna göra ett sakligt urval vill vi på Alströmergymnasiets gymnasiesärskola att de
elever som sökt ett nationellt program gör praktik på skolan, gärna på flera av de nationella
programmen. Elevens praktik, samtal med eleven och elevens vårdnadshavare samt
personal på den avlämnande skolan är viktiga källor till information vid bedömning av
elevens behov.
Efter urval beslutas om antagning varefter eleverna informeras om beslutet.
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Bilaga 1
Medgivande till utredning inför mottagande i gymnasiesärskolan
Medgivande om utredning inför mottagande i gymnasiesärskolan enligt
Skollagen (2010:800) 18 kap. 5 och 8 §§ - skolgång i gymnasiesärskolan
Namn:_______________________________Personnummer:________________
Adress:_________________________________Tel._______________________
Postnummer:_________________Postadress:____________________________
Ort och datum:____________________________________
__________________________________________
Vårdnadshavares (eller myndig elevs) underskrift
__________________________________________
Namnförtydligande
__________________________________________
Vårdnadshavares underskrift
__________________________________________
Namnförtydligande
Bedömningar

Ansvarig



Pedagogisk

__________________________



Psykologisk

__________________________



Medicinsk

__________________________



Social

__________________________

Ort och datum:_____________________________
Rektors underskrift:_________________________
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Bilaga 2
Medgivande till mottagande i gymnasiesärskolan
Medgivande till mottagande i gymnasiesärskolan enligt
Skollagen (2010:800) 18 kap. 5 och 8 §§ - skolgång i gymnasiesärskolan
Namn:_______________________________Personnummer:________________
Adress:_________________________________Tel._______________________
Postnummer:_________________Postadress:____________________________
Ort och datum:____________________________________

__________________________________________
Vårdnadshavares (eller myndig elevs) underskrift
__________________________________________
Namnförtydligande
__________________________________________
Vårdnadshavares underskrift
__________________________________________
Namnförtydligande
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Bilaga 3
Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
Diarienummer:

Elevens namn

Elevens personnummer
Beslut

Grunder för beslut

Beslutfattarens underskrift

Titel

Namnförtydligande

Datum för beslut
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Överklagan
Beslut om att en elev inte skall tas emot i gymnasiesärskolan kan överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd. Besvär ska inlämnas inom tre veckor från det att vårdnadshavarna tagit del av
beslutet. Det är vårdnadshavare samt elev som fyllt 16 år som kan överklaga beslutet.

Referenser
Förvaltningslagen (2017:900)
Gymnasieförordningen (2010:2039).
Skollag (2010:800).
Skolverket (2018). Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till
gymnasiesärskolans nationella program.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-29
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.035 KUN

Revidering av plan för studie- och yrkesvägledning i kulturoch utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Den nuvarande Planen för studie- och yrkesvägledning fastställdes av kultur- och
utbildningsnämnden den 20 mars 2019 § 41. Planen kan revideras vid behov så att den på
bästa sätt kan används som ett instrument för de olika skolformerna i deras arbete med
studie- och yrkesvägledning. Kultur- och utbildningsförvaltningen vill nu att planen revideras i
syfte att göra den än mer tydlig för den verksamhet som ska tillämpa den. Förslaget
innehåller således inte några större innehållsmässiga förändrändringar .
Förvaltningens yttrande
En Plan för studie- och yrkesvägledning har som syfte säkerställa en likvärdig vägledning för
främjandet av elevers och kommuninvånares val gällande studier och yrken. Detta då
betydelsen av en hög kvalité av studie- och yrkesvägledning, för att ge elever förutsättningar
att nå sin fulla utveckling inför framtida studie- och yrkesval, växer i takt med att utbudet av
utbildningar och yrkesinriktningar blir allt fler och mer svåröverskådliga.
Planen omfattar studie- och yrkesvägledande aktiviteter för gymnasie- och vuxenutbildning.
Skollag, läroplaner samt Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning ligger till
grund för planen. Förslag till reviderad plan biläggs tjänsteskrivelsen och förslag till
förändringar är markerade i färg.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Reviderad plan för studie- och yrkesvägledning godkänns.
Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef Utbildning
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Plan för Studie- och yrkesvägledning i
Kultur- och utbildningsförvaltningen,
Alingsås kommun

Antagen av utbildningsnämnden 2016-11-12, § 85
Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 41
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Inledning
Enligt skolverkets allmänna råd så är studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar.
(SKOLFS 2013:180)

(Figur: Allmänna råd och kommentarer om arbetet med studie- och yrkesvägledning 2014)

Planen för studie- och yrkesvägledning syftar till att säkerställa en likvärdig vägledning för
främjandet av elever och kommuninvånares val gällande studier och yrken.
Detta då betydelsen av en hög kvalité av studie- och yrkesvägledning, för att ge elever
förutsättningar att nå sin fulla utveckling inför framtida studie- och yrkesval, växer i takt
med att utbudet av utbildningar och yrkesinriktningar blir allt fler och mer svåröverskådliga.
En systematisk kvalitativ studie- och yrkesvägledning bidrar till bättre kunskaper om
arbetslivet och ökar elevernas valkompetens.
Planen omfattar olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter för gymnasie- samt
vuxenutbildning. Planen revideras vid behov och är ett levande dokument med utrymme
för flexibilitet och förändringar och den ska användas som ett instrument för de olika
skolformerna i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledningens övergripande mål



Elevernas behov av studie- och yrkevägledning tillgodoses
Eleverna utvecklar en valkompetens för att kunna göra medvetna och väl
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
3
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Studie- och yrkesvägledningen inriktas mot att motverka eventuella begränsningar
i elevernas val utifrån kön, social och/eller kulturell bakgrund. Lärarna har aktuell
kunskap om faktorer och föreställningar som påverkar elevernas val.
Eleverna upplever sina framtidsval positivt och att de kan påverka sin framtid.
Samarbetet mellan skola och arbetsliv ska utvecklas och öka.

Indikatorer på uppnådda mål








Varje skolenhet har en handlingsplan för studie- och yrkesvägledning.
Samtliga program inom gymnasieskolan har programråd.
Varje skolenhet beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete arbetet kring studieoch yrkesvägledning.
Antalet genomförda aktiviteter mellan skola, arbetsliv och andra skolformer.
Andel unga och vuxna som upplever att (a) de har fått den hjälp de behöver av
skolan för att kunna välja framtida utbildning och yrke samt (b) skolåren har gett
dem en bra förberedelse inför vidare utbildnings- och yrkesval (mäts i årlig
elevenkät).
Omval och studieavbrott minskar vid gymnasieskolan.

Särskilt fokus för att nå likvärdig studie- och yrkesvägledning
1. Styrdokument – all personal har kännedom om och arbetar för att nå målen enligt
de gällande styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning.1
2. Plan för studie- och yrkesvägledning – utgångspunkten för varje enskild
sektor/skolforms arbetsplan med arbetet.
3. Systematiskt kvalitetsarbete – målen i denna plan ska konkretiseras i varje
skolenhet i lokala arbetsplaner och föras in i det systematiska kvalitetsarbetet.
4. Nätverk med omvärlden – alla skolenheter ska ha uppbyggda nätverk med
omvärlden (närsamhället, arbetslivet, vidareutmaningar, universitet/högskolan,
arbetsförmedling etc.)
5. Nätverk med rektorer och studie- och yrkesvägledare – rektorer och studie- och
yrkesvägledare deltar i aktuella och relevanta nätverk inom ex.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
6. Motverka begränsningar i elevernas val utifrån kön, social och/eller kulturell
bakgrund. Lärarna har aktuell kunskap om faktorer och föreställningar som
påverkar elevernas val.

1

Skollag, Läroplan, Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning

4
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Definitioner
Studie- och yrkesvägledning, vid och snäv definition
Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge eleverna förutsättningar
att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och
utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika
möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar
på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet.
Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en
individs ständigt pågående karriärprocess. Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i
både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som
bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om
framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter,
undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att
utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den
personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal,
individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i
relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens
behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven
att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. (Skolverkets allmänna råd
studie- och yrkesvägledning, 2013).

Valkompetens
För att hantera valsituationer behöver eleven utveckla ett antal kompetenser som visar på
strukturerade sätt att samla, analysera, sätta samman och organisera sig själv och
utbildnings- och yrkesinformation. Utifrån detta behöver eleverna ha färdigheter att kunna
fatta och genomföra beslut samt hantera övergångar och växlingar i livet. Eleven ska
därmed ges möjlighet att utveckla en ”valkompetens”.

Aktiviteter för studie- och yrkesvägledning i det vida och snäva
perspektivet
5
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Introduktionsprogrammen årskurs 1-3 Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid / snäv2

Ansvarig aktivitet

Garanteras

Föräldrainformation om gymnasievalet

vid

SYV

Garanteras

Information om det svenska utbildningssystemet för elever
på Språkintroduktion.
I dialog och samarbete med elev och mentor upprätta en
individuell studieplan och revidera den vid behov.

vid

Mentor, SYV

vid

Mentor, undervisande
lärare, SYV

Gruppinformation om gymnasievalet och/eller annan
utbildning, praktik eller arbete. Allmän introduktion om
valprocessen och olika valalternativ.
Individuellt vägledningssamtal för elever som skall vidare
från IM tillsammans med mentor.

vid

SYV

snäv

SYV

Exempel på en sådan aktivitet kan vara:
- jobbskuggning av ”drömyrke”,
- jobbansökan och CV,
- temaarbeten kring utbildning, arbetsliv och yrke,
- studiebesök på arbetsplatser,
- besök på gymnasieskolor/högskolor, inkl. följa/besöka ett
program på Alströmer,
- visa på samband mellan ämnen och yrken.
Exempel på vägledningsaktiviteter kan vara:
- vägledningssamtal med elever och vårdnadshavare,
- gruppvägledning.
Ämnesintegrering studie- och yrkesvägledning i alla
ämnen
Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov

vid

Mentor arbetslag,
undervisande lärare,
SYV

snäv/vid

SYV

vid

Mentor, undervisande
lärare, SYV
Mentor, undervisande
lärande, SYV.

Garanteras
Garanteras
Garanteras
.
Minst en studie- och
yrkesorienterande
aktivitet varje läsår

Vid behov
Genomförs
Garanteras

vid/snäv

2

Anger om aktiviteten/insatsen kan beaktas inrymmas i den vida eller snäva definitionen av studie- och
yrkesvägledning (se definitioner). Detta i syfte att tydliggöra hela skolans ansvar i vissa delar.

6
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Årskurs 1-2 Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig aktivitet

Garanteras

Klassvis information om valen inför kommande läsår;
inriktningsval, individuella val och val av
fördjupningskurser.

vid

SYV

Garanteras

Klassvis information om behörighetsregler, urval och
meritpoäng för vidare studier.

vid

SYV

Erbjuds

Individuella vägledningssamtal för alla elever.

snäv

SYV

Erbjuds

Åk 2:
För samtliga klasser erbjuds motiverande insats á ca 30
min. Innehåller t.ex. samtal om skolsituationen nu, blicka
framåt samt diskussioner kring skola och motivation och
om begränsningar och hinder.

snäv/vid

Mentorer, lärare, SYV

Vid behov

Exempel på studie- och yrkesorienterade aktiviteter:
- besök från olika utbildningsanordnare,
- besök från olika branscher/yrken,
- skriva ansökan/CV,
- studiebesök på företag/yrken.
Exempel på vägledningsaktiviteter:
- delta på föräldramöten,
- information och vägledning till elev och vårdnadshavare,
- gruppvägledning,
- EHT (elevhälsoteam)
- elevkontakter vid ev. besök/omval/”prova på” utbildning
Ämnesintegrering studie- och yrkesvägledning i alla
ämnen

vid

Mentor, arbetslag, SYV,
undervisande lärare.

vid

SYV

vid

Mentor, arbetslag, SYV,
undervisande lärare.

Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov

vid/snäv

Mentor, undervisande
lärare, SYV.

Vid behov

Garanteras
Garanteras
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Årskurs 3 Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig aktivitet

Garanteras

Information om vad man bör tänka på när man slutar
gymnasiet med fokus på vidare studier och arbetslivet.

vid

SYV

Erbjuds

Individuella vägledningssamtal för alla elever.

snäv

SYV

Erbjuds

Informationspass om vägar vidare, vilka alternativ som
finns efter gymnasiet.
Arbetsförmedlingen kommer och informerar klassvis.
Exempel på studie- och yrkesorienterande aktiviteter:
- besök på Kunskap & Framtidsmässan i Göteborg
- Information från Arbetsförmedlingen
- skriva ansökan/CV
- besök från olika utbildningsanordnare
- besök från olika branscher / yrken
- studiebesök på företag / yrken
- studiebesök på Campus Alingsås, folkhögskolor och
högskolor
Exempel på vägledningsaktiviteter:
- information och vägledning till elev och vårdnadshavare,
- gruppvägledning,
- EHT (elevhälsoteam).
Ämnesintegrering studie- och yrkesvägledning i alla
ämnen samt i gymnasiearbetet.

vid

SYV

vid
vid

Mentorer, SYV
Mentor, SYV, arbetslag,
och undervisande
lärare.

snäv

SYV

vid

Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov

vid

Mentor, SYV, arbetslag
och undervisande
lärande.
SYV, mentor

Erbjuds
Vid behov

Vid behov

Garanteras
Garanteras
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Gymnasiesärskolan vid Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig aktivitet

Garanteras

I dialog med eleven upprätta en individuell studieplan och
revidera den vid behov. För elever på individuella (IP)
program och nationella program (NP).

vid

Mentor, SYV.

Garanteras

Öka elevens kännedom om arbetslivets villkor, särskilt
inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt
utbildning, praktik och arbete. Insatsen gäller de elever
det berör.

vid

Praktiksamordnare,
APL-samordnare och
SYV

Garanteras

Information om vad man bör tänka på när man slutar
gymnasiet med fokus på vidare studier, praktik, daglig
verksamhet och övrigt i arbetslivet (sista året).

vid

Mentor,
praktiksamordnare och
SYV.

Erbjuds

Utifrån elevernas förutsättningar erbjuda individuella
vägledningssamtal.

snäv

SYV

Vid behov

Utifrån elevernas förutsättningar skall samma aktiviteter
erbjudas gymnasiesärskolan som övriga program i syfte
att stimulera till kontakter, samverkan och utbyten i
utbildningen.
Exempel på vägledningsaktiviteter:
- delta på föräldramöten,
- information och vägledning till elev och vårdnadshavare,
- elevmöten,
- gruppvägledning (t.ex. värderingsövningar),
- introducera digitala program och övningar exempelvis
intressetest
Ämnesintegrering studie- och yrkesvägledning i alla
ämnen samt i gymnasiesärskolearbetet.
Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov.

vid

Mentor, arbetslag,
praktiksamordnare,
SYV

vid

Mentor, arbetslag, SYV

vid

Mentor, undervisande
lärare, SYV
Mentor, undervisande
lärande, SYV.

Vid behov

Garanteras
Garanteras

vid/snäv
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Campus Alingsås – grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i
svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna

Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig
aktivitet

Erbjuds

Individuella vägledningssamtal för vuxna i Alingsås kommun.

snäv

SYV

Garanteras

Medverka vid kartläggningssamtal på SFI, alla spår och både
dag och kväll. Information ges då även om svenskt
utbildningssystem och vid behov bedömning av betyg.

vid/snäv

Ansvarig lärare,
SYV.

Garanteras

Upprätta en individuell studieplan. Sker främst vid ansökan.
För SFI-elever sker detta i samband med
kartläggningssamtalet. Revideras vid behov i samverkan
mellan SYV och elev.

snäv

SYV

Garanteras

Deltar vid validering genom att medverka vid kartläggning av
förvärvad kompetens samt fungera stödjande för individen
genom hela processen.

snäv

Ansvarig lärare,
SYV

Erbjuds

I undervisningssituation informera och utbilda kring t.ex.
yrken, CV och förfarande vid anställningsintervju. Sker i
första hand gentemot SFI-elever.

vid

Ansvarig lärare,
SYV

Erbjuds

Ge information till individer om möjligheter till vidare
utbildning, praktik och arbete i samverkan med bl.a.
Arbetsförmedlingen. Sker t.ex. genom medverkan på
mässor, öppet hus och informationsmöten, både externa och
interna.

vid

Ansvarig lärare,
SYV.

Erbjuds

Gruppinformation till elever om t.ex. behörigheter inför
fortsatta studier och vägar till arbete.

vid

Ansvarig lärare,
SYV

Vid behov

Gruppvägledning med nuvarande elever utifrån syftet att
utveckla självkännedom och förmåga till studieplanering.

snäv/vid

SYV

Vid behov

Medverka i projekt där målsättningen är att individer får ökad
kännedom om yrkeslivets förutsättningar, sina egna
kompetenser och valmöjligheter.

vid

Ansvarig lärare,
SYV.

Garanteras

Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas
behov.

vid/snäv

Ansvarig
lärande, SYV.
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Ledning och systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en
rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i
förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för
lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom
givna ramar, ett särskilt ansvar för bland annat studie- och yrkesvägledning, vilket framgår
nedan under rubriken styrdokument.
Studie- och yrkesvägledningen ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete utifrån
övergripande nationella mål inom respektive skolform/sektors inriktning. Studie- och
yrkesvägledaren bör därför vara väl insatt i varje enskild skolenhet/skolforms särskilda
utvecklingsområden. Rektor och huvudman har ett ansvar för att det finns system och
rutiner för planering, uppföljning och utvärdering av målen för respektive
skolenhet/skolform.

Styrdokument
Skollagen 2010:800; Studie- och yrkesvägledning
Tillgång
29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en
utbildning ska ha tillgång till vägledning.
Behörighet
30 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den
sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. Den som inte uppfyller kravet
enligt första stycket får anställas för studie- och yrkesvägledning för högst ett år i sänder.
Läroplan för gymnasieskolan (GY2011)
GY2011, kap 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet,
universitetet och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska
få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för
vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med
arbetslivet om yrkesutbildningen. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det
gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studieoch yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitetet och högskolor,
arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer
har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna.
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Mål
Skolans mål är att varje elev:
 Utveckla sin självkännedom och förmåga till studieplanering.
 Medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av
samlade erfarenheter och kunskaper.
 Ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka
konsekvenser dessa kan ha.
 Har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om
möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och
 är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling,
förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och
därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.
Riktlinjer
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning:











bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke,
informera och vägleda eleverna inför val av kurser, fortsatt utbildning och
yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på
föreställningar om kön och på social- eller kulturell bakgrund,
i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna,
hos skolans personal och i samhället utanför skolan,
i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv
som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång,
utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra
inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås,
i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv, och bidra till att presumtiva elever får information om
skolans utbildningar

GYS2011; 2.4 Rektorns ansvar är att:
 undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att
elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta,
 skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och
reviderar den vid behov,
 lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs
för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
 samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan
utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för
yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,
 studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida
utbildning och yrke,
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Läroplan för gymnasiesärkolan (GYS2013)
GYS2013 kap 2.4; Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Skolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, särskild utbildning
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning,
yrkeshögskolan, folkhögskolor, arbetslivet och med samhället i övrigt.
Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag
för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet.
Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen.
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av
kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie och
yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Arbetsförmedlingar, näringsliv
samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga
roller i informationen till skolan och eleverna.

Mål
Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar:






Utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering,
Självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning
på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper.
Ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka
konsekvenser dessa kan ha.
Har viss kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt
om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete, och
Är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling,
förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och
därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.

Riktlinjer
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning:





Bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrkesområde,
informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och
yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund,
i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna,
hos skolans personal och i samhället utanför skolan,
i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv
som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång,
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utveckla kontakter med folkhögskolor och med handledare och andra inom
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås,
i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv, och
bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar.

GYS2013; kap 2.6 Rektorns ansvar är att:









Undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att
elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta,
skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och
reviderar den vid behov,
lärare och annan personal får möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
samverkan med särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare,
folkhögskolor, yrkeshögskolan och arbeslivet utanför skolan utvecklas så att
eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet
och fortsatt utbildning,
studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och
vägledning inför de olika val som skolan erbjudande och inför val av framtida
yrkesområde och fortsatta studier,
skolan ger varje elev stöd vi det arbetsplatsförlagda lärandet,
skolan ger varje elev stöd inför övergången till arbetslivet.
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Läroplan för vuxenutbildningen 2012:101
2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Vuxenutbildningen ska samverka med verksamheter som hör till arbetslivet,
yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt.
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid
mening stor betydelse för eleven.
Mål
Vuxenutbildningens mål är att varje elev




medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av
samlade erfarenheter och kunskaper,
ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser
dessa kan få,
har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige och
andra länder.

Riktlinjer
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning:





bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke,
informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och
yrkesverksamhet samt motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig
på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund,
bidra till att presumtiva elever får information om olika utbildningsmöjligheter.

2.4 Rektorns ansvar är att:
 verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell
studieplan för eleven och reviderar den vid behov,
 lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina
uppgifter,
 samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas så
att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för
yrkesverksamhet och vidare utbildning,
 studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och
vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av
framtida utbildning och yrke.
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