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2020.276 KUN

Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på
Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Skolhuvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, dokumentera, följa upp och
utveckla utbildningen (4 kap 1-8 §§ skollagen). Det systematiska kvalitetsarbetet skall
dokumenteras och analys och värdering av gymnasiets, gymnasiesärskolans och
vuxenutbildningens resultat och redan vidtagna åtgärder ska ligga till grund för nya beslut om
åtgärder för förbättring.
Den dåvarande utbildningsnämnden fastställde den 19 september 2018 § 61 en plan för
systematiskt kvalitetsarbete för gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen. Planen
ger en struktur som ska styra och leda att kvalitetsarbetet genomförs konsekvent och
kontinuerligt. Till planen hör en årsplanering för det systematiska kvalitetsarbete som
innehåller väsentliga händelser och avrapporteringspunkter under ett verksamhetsår/läsår.
Denna årsplan har därefter årligen reviderats av skolchefen, senast den 30 september 2020.
I årsplanering anges det att under augusti ska gymnasiet och gymnasiesärskolan arbeta med
det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) vilket ska resultera och redovisas i ”SKA-rapporter”
på skolenhetsnivå för föregående läsår. Rapporterna ska lämnas till skolchef senast den 14
oktober. SKA-rapporterna ska bland annat ligga till grund för den verksamhetsuppföljning av
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som rapporteras till huvudmannen i januari/februari
varje år.
Till följd av pandemin beslutad nämnden att införa fjärr- och distansundervisning under våren
2020 (2020-03-18, KUN § 27), vilket medförde en mängd nytillkomna arbetsuppgifter för att
säkerställa elevernas möjlighet till måluppfyllelse samt hälsa. Även personalens arbetsmiljö
och nya arbetssätt dokumenterades samt följdes upp av rektorerna. En genomlysning av
vårens resultat har skett både gällande måluppfyllelse och hälsa av rektorsgruppen. Vid
nämndens sammanträde 2020-05-15 informerade utbildningschef om betygsprognos,
samlade stödåtgärder samt elevhälsans arbete under fjärrundervisningen (KUN § 28).
Kvalitativ tid har inte funnits för den sammanhållna rapporten då man vid höststart skulle
säkerställa lärmiljöer och nya strukturer för den inre organisation i syfte att minska
smittspridning. Även digitala utvecklingssamtal, introduktioner och gymnasiemässa fanns på
agendan.
Till följd av detta kommer arbetet med SKA-rapporterna inte att presenteras till skolchef i
enlighet med årsplanering av det systematiska kvalitetsarbetet utan flyttas fram till vecka 46.
Förvaltningen bedömer dock att verksamhetsuppföljningen kommer huvudmannen till del
som planerat i februari 2021.
Ekonomisk bedömning
Ej tillämpligt i detta ärende.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
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