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POLITIKENS FÖRORD
Vi vet att utbildning är nyckeln till framtidens jobb men också till människors frihet att forma sina 
egna liv. Att fullfölja en gymnasieutbildning har aldrig varit viktigare än det är idag och personer 
med gymnasieutbildning har lättare att få jobb och är mindre sårbara för arbetslöshet än de som 
saknar sådan utbildning. För att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden eller för att kunna gå vi-
dare till fortsatta studier är därför en genomförd gymnasieutbildning mycket betydelsefull. Alla 
ungdomar ska därför ha rätt att utvecklas och att nå kunskapsmålen. På samma sätt ska vuxna ha 
rätt att studera inom vuxenutbildningen.

Utbildningen i våra skolor syftar till att alla elever, såväl unga som vuxna, ska få utveckla kunska-
per och värden. Utbildningen ska utformas med hänsyn till elevernas olika behov och en strävan 
ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En 
särskild utmaning för skolan är att många nyanlända har kommit till Sverige och en bra utbildning 
av god kvalitet är av stor betydelse för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. Gymna-
sieskolan och vuxenutbildningen måste därför fortsätta sin kraftsamling för att stärka mottagandet 
och utbildningen för dessa elever.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en attraktiv utbildningsanordnare och arbetsgivare där 
alla ska känna trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Förbundets skolor fungerar väl och 
ska vara tillgängliga för alla, där många elever ska trivas och mötas av kunniga och engagerade 
lärare.

Genom att ha höga förväntningar på elever skapas en ökad tillit till den egna förmågan och en 
vilja att utvecklas, samtidigt som lusten att lära stimuleras. Att skapa förtroendefulla relationer 
och att anpassa arbetssättet efter elevernas förutsättningar och behov, tillsammans med höga för-
väntningar, är grunden för att eleverna ska nå utbildningens mål. En väl fungerande elevhälsa är 
en viktig förutsättning för att eleverna både ska uppnå goda studieresultat samt känna trivsel och 
trygghet i skolan. För att elever tidigt ska få det stöd och den hjälp de behöver så kommer vi under 
året att utveckla elevhälsoarbetet för att stärka förbundets gemensamma elevhälsoarbete. 

Gymnasieförbundet är en av Sveriges mest framgångsrika digitala skolhuvudmän. Vi kommer 
att fortsätta vårt digitala skolarbete utifrån den Digitala agendan för att möta framtidens digitala 
utmaningar. 

Vårt löfte till våra elever och medarbetare i Kalmarsunds gymnasieförbund
är att du alltid kan förvänta dig FLER möjligheter!

Dzenita Abaza (S)     Sven Stensson (M)
Ordförande      Vice ordförande
Kalmarsunds gymnasieförbund   Kalmarsunds gymnasieförbund
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RESULTATSTYRNING OCH SYSTEMATISKT 
KVALITETSARBETE
Syftet med budgetdokumentet är att skapa ett sammanhållet dokument som synliggör gymnasie-
förbundets vision och de prioriterade områden. Dessa ska ligga till grund för allt planerings- och 
genomförandearbete inom förbundets enheter. Planen visar de områden som politiken anser vara 
angeläget att utveckla under mandatperioden. De prioriterade områdena och verksamhetsmålen 
utgår från och styr mot de nationella målen för skolan och utbildningsområdet.

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder idag väl fungerande verksamheter, men strävar alltid 
efter att bli ännu bättre. Resultatförbättringar måste därför ständigt stå i fokus inom alla verk-
samhetsområden för att eleverna ska nå målen. Budgetdokumentet formulerar mätbara mål och 
konkreta uppdrag tillsammans med resurser i budgeten, och blir därmed ett viktigt styrdokument 
för utbildningsverksamheten inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att nå såväl nationella, som 
lokala mål. 

De formulerade målen ska i sin tur brytas ner av enheterna till SMARTA mål, det vill säga 
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda och Ansvarstilldelade. Ett sådant 
synsätt underlättar prioriteringar av gemensamma resurser, verksamheternas mål- och resultat-
arbete, samt mätningar av kvaliteten på det arbete som utförs. Genom de nationella målen och 
förbundsstyrelsens prioriterade områden som utgångspunkt, utformar varje enhet årligen en lokal 
utvecklingsplan som visar på vilka sätt enheten avser att arbeta för att nå målen. Det är viktigt 
att förbundsstyrelsen och rektorerna arbetar mot samma mål och att det finns en stark koppling 
mellan skolornas lokala utvecklingsplaner och förbundsstyrelsens mål. På så sätt blir det en ända-
målsenlig styrkedja och ett tydligt huvudmannaskap med målsättningen att alla elever ska uppnå 
de nationella målen.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i skolan ska kunna ge 
elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Inom förbundet tar all personal ansvar för och 
arbetar systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten. Detta innebär en analys av 
resultaten i förhållande till budgetdokumentets mål, de nationella målen och utifrån det planeras 
och utvecklas utbildningen. Kalmarsunds gymnasieförbund ska arbeta kontinuerligt och långsik-
tigt för att förbättra utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Förbundet vill med 
detta säkerhetsställa likvärdighet, kvalitet och elevers möjligheter till goda resultat. 

I förbättringsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna. 
Denna nulägesanalys ska bland annat innefatta ansvarsfördelningen mellan huvudmannen, rektor- 
er och andra chefer. Den ska även innehålla elevernas utveckling mot de nationella kunskaps- 
målen, elevinflytande, trivsel, trygghet och studiero och arbetet mot kränkande behandling. I ar-
betet ingår även att följa upp de centrala förutsättningarna som huvudmannen ger skolenheterna, 
för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. 

När nulägesbilden formuleras ska den bygga på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget 
kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter som huvudmannen samlat in (exempel-
vis trivselenkäter, kursutvärderingar, nationell statistik, anmälningar om kränkande behandlingar, 
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kontaktpolitikerbesök etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsar-
bete, och det kvalitetsarbete som rektor, tillsammans med lärare, övrig personal och elever leder 
vid skolenheterna.

Med hjälp av förbundets verksamhetsledningssystem och systematiska kvalitetsarbete ska av-
stämning, uppföljning och utvärdering ske kontinuerligt genom resultatdialoger, delårsrapporter, 
årsredovisning och enheternas kvalitetsredovisningar.
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GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH 
KÄRNVÄRDEN
Alla som arbetar inom Kalmarsunds gymnasieförbund är i första hand till för eleverna. För att 
skapa en kultur som sätter våra elever i främsta rummet krävs ett tydligt och engagerat tjänste-
mannaskap och ett gott medarbetarskap.

Förbundets anställda ska vara aktiva, engagerade och ta tillvara alla möjligheter att stödja 
ungdomars och vuxnas utveckling och lärande. Genom att ha höga förväntningar på elever 
skapas en ökad tillit till den egna förmågan och en vilja att utvecklas, samtidigt som lusten att 
lära stimuleras. Att skapa förtroendefulla relationer och att anpassa arbetssättet efter elevernas 
förutsättningar och behov, tillsammans med höga förväntningar, är grunden för att eleverna ska 
nå utbildningens mål.

Kalmarsunds gymnasieförbund blir en framgångsrik organisation genom att alla medarbetare 
har klara och tydliga mål i sin yrkesutövning, ser sin roll i helheten och har kunskaper om de re-
sultat som ska uppnås. Ett gott medarbetarskap innefattar förmågan att själv bidra till ett positivt 
arbetsklimat, att kunna samarbeta konstruktivt med alla aktörer och att visa ett gott bemötande i 
alla lägen.

I KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND STÅR VI FÖR FÖLJANDE KÄRNVÄRDEN:
 
Mångfald och framtidsmöjligheter
På våra skolor finns ett stort utbud av utbildningar. Kvalitet och långsiktighet skapar möjlighe-
ter – både för elever och personal. Här kan du utveckla din kompetens och dina förmågor för att 
möta framtidens utmaningar.
 
Trygghet skapar trivsel
All vår verksamhet bygger på trygghet och att människor känner sig välkomna. Genom samar-
bete och respekt skapar vi en inkluderande miljö med plats för alla.
 
Digital kompetens i framkant
Vi har en bred digital kompetens och strävar efter att ligga långt fram i utvecklingen. Vi känne-
tecknas av en innovativ undervisning där vi kombinerar IT med modern pedagogik.
 
Engagemang och glädje ger utveckling
Vi jobbar aktivt för att människor ska utvecklas tillsammans och samarbeta med andra. Genom 
ett stort engagemang och en positiv inställning skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande.

Vårt löfte till våra elever och medarbetare i Kalmarsunds gymnasieförbund är att du alltid kan 
förvänta dig FLER möjligheter!
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KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS 
ORGANISATION
Förbundsstyrelsen (direktionen) är det högsta beslutande organet i Kalmarsunds gymnasie- 
förbund och har det yttersta ansvaret för all verksamhet i förbundets regi. I juridisk bemärkelse 
är direktionen enligt kommunallagen både den beslutande församlingen (att jämföra med kom-
munens fullmäktige) och förbundsstyrelse. Styrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 
ersättare från de fyra medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Ord-
förande och vice ordförande utgör tillsammans styrelsens presidium som planerar och förbere-
der förbundsstyrelsens sammanträden. I delegationsordningen framgår de ärenden där styrelsens  
beslutanderätt har delegerats.

Arbetsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare och speglar den politiska samman-
sättningen i styrelsen. Arbetsutskottet bereder de ärenden som ska behandlas i förbundsstyrelsen 
och är tillika förbundets personaldelegation. 

Förbundschefen är förbundets högste tjänsteman och har det yttersta ansvaret mot förbunds- 
styrelsen. I förbundschefens ledningsgrupp ingår verksamhetsområdeschefen för gymnasie- och 
vuxenutbildningen, ekonomichefen samt administrativa chefen. Förbundschefen leder förbunds-
kontoret som arbetar strategiskt med ledning av förbundet. Kontoret består av kvalificerade stöd-
funktioner som samordnar och ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, kansli, 
juridik, arbetsmiljö, personal, kommunikation, IT, kost och systematiskt kvalitetsarbete. För-
bundskontoret biträder styrelsens, förbundschefens och enheternas behov av spetskompetenser 
och kan knyta till sig ytterligare experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder. För-
bundskontoret tar också fram professionella beslutsunderlag, konsekvensanalyser, utrednings- 
arbeten och dylikt. Förbundskontorets arbete kan jämföras med arbetet som görs på kommuner-
nas kommunlednings- och förvaltningskontor. 

Verksamhetsområdeschefen leder och utvecklar skolverksamheterna inom förbundet och är 
personalansvarig för rektorer, IKT-pedagoger, planeringschef och skolpsykolog. Verksamhets- 
områdeschefen har det övergripande ansvaret för att våra skolor drivs och utvecklas med hög 
kvalitet och effektivitet.

Skolorna är organiserade i skolenheter där rektor är pedagogisk ledare för lärare och elever inom 
sin skolenhet. Rektor har det pedagogiska ansvaret för skolenheten och ska på ett effektivt sätt  
organisera och leda arbetet inom enheten. I sin myndighetsutövning arbetar rektor utifrån skol-
lagen, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och gymnasieförbundets mål och vision.
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Jenny Nyströmsskolan

Skolenhet JN1

Skolenhet JN2

Skolenhet JN3

Skolenhet JN4

Skolenhet LK1

Skolenhet LK2

Skolenhet LK3

Skolenhet LK4

Lars Kaggskolan

Skolenhet ST1

Skolenhet ST2

Skolenhet ST3

StagneliusskolanMjölnergymnasiet Ölands Gymnasium

Styrelse Presidiet Arbetsutskott

Förbundschef

Förbundsstaben

Verksamhets- 
områdeschef

Axel Weüdelskolan

Skolenhet  AW1

Skolenhet AW2

Axel Weudelskolan
AW1 - Grundläggande vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI),
    Lärvux - särskild utbildning för vuxna
AW2 - Gymnasial vuxenutbildning 

Jenny Nyströmsskolan
JN1 - Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, 
JN2 - Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
JN3 - Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet
JN4 - Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Lars Kaggskolan
LK1 - Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet 
LK2 - Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
LK3 - Introduktionsprogram 
LK4 - Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet,
    Fordon- och transportprogrammet

Stagneliusskolan
ST1 - Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information 
    och kommunikation,  Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning 
    samhälle,  AST-enheten (Utbildning för elever med Autism- 
    spektrum tillstånd)
ST2 - Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
ST3 - Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Mjölnergymnasiet
MJ - Svenska för invandrare (SFI), Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Ölands Gymnasium
ÖG - Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, Restaurang-
   och livsmedelsprogrammet, Svenska för invandrare (SFI), Lärvux
   - särskild utbildning för vuxna, Grundläggande vuxenutbildning,
   Gymnasial vuxenutbildning

FÖRKORTNINGAR

ORGANISATIONSSKISS
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VISION

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla 
studerande nått sina kunskapsmål och som 
demokratiska och ansvarstagande människor 
– berikade med kunskaper och färdigheter – 
lämnar de sin utbildning väl rustade för att 
möta yrkeslivet och vidare studier.
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VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och 
uppdrag är:
• Kunskap, utveckling och lärande
• Normer, värden och inflytande
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Digital kompetens
• Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - 
 entreprenöriellt lärande
• Integration
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Kunskap, utveckling och lärande

Huvuduppgiften för skolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att elever-
na ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till  
ansvarskännande människor som aktivt deltar i, och utvecklar, yrkes- och samhällslivet. Den ska 
även bidra till elevernas allsidiga utveckling.

Utbildning är av stor betydelse för att kunna leva ett liv med hög kvalité. Omfattande forskning 
visar att det finns ett starkt samband mellan individers etablering på arbetsmarknaden och deras 
utbildning. Personer med gymnasieutbildning har lättare att få jobb och är mindre sårbara för 
arbetslöshet än de som saknar sådan utbildning. För att lyckas etablera sig på arbetsmarkna-
den eller för att kunna gå vidare till fortsatta studier är således en genomförd utbildning mycket  
betydelsefull. Genom att fler unga fullföljer en gymnasieutbildning förbättras därmed deras möj-
lighet att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort, samtidigt som samhällets kost-
nader för utanförskap minskar.

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande oavsett bakgrund1 och varje elev ska känna 
att de möts med, och känna, höga förväntningar samt få lära och utvecklas så långt som möjligt 
utifrån sina förutsättningar. Att elever är olika är normen i skolan. När skolan utformar och skapar 
inkluderande lärmiljöer är de metoder för att möta elevers olikheter och skapa förutsättningar för 
en likvärdig utbildning av god kvalitet. Att utveckla inkluderande lärmiljöer handlar i grunden 
om att göra det som traditionellt ses som anpassningar till en självklar del av undervisningen för 
alla elever. Det stöd som exempelvis ges i form av struktur, instruktioner och kompensatoriska 
hjälpmedel samt lågaffektivt2 bemötande, kan vara avgörande för att vissa elever lyckas i sin 
skolgång. Detta stöd gynnar även andra elever och missgynnar inte någon. Forskning visar att 
inkluderande lärmiljöer ytterst handlar om ett förhållningssätt till eleverna och deras lärande.3 När 
skolans lärmiljöer som helhet formas så att de möter elevernas behov oavsett förutsättningar och 
funktionsvariationer, är bedömningen att färre elever behöver särskilt utformade insatser för att 
nå så långt som möjligt i sitt lärande. För de elever som är i behov av ytterligare stöd ska skolan 
ge extra anpassningar eller särskilt stöd.4

Elevhälsan har en central roll i skolans arbete med att utveckla inkluderande lärmiljöer eftersom 
dess övergripande syfte är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans 
arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande med utgångspunkten att skapa en så god 
lärmiljö som möjligt för eleverna. Ett nära och bra samarbete mellan rektor, lärare och elevhäl-
sans yrkesgrupper är avgörande för om skolan ska lyckas utveckla inkluderande lärmiljöer inom 
klassens ram. Elevhälsan behöver involveras mer i arbetet med att anpassa den ordinarie under-
visningen till elevers olika behov eller för att arbeta med generella anpassningar i undervisning-
1 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
 sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.
2 Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur personal kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förvänt- 
 ningar på de personer de arbetar med eller på annat sätt har ansvar för i syfte att minska stress och problemskapande beteende
3 Ifous (2015) Att forma skolan efter eleverna. Vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner. 2015:2 Forskarnas
 rapport.
4 SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
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en vilka ska gagna alla elever. Skolverkets och Skolinspektionens rapporter visar att elevhälsan  
arbetar betydligt mer med reaktiva och individanpassade insatser. Det kan föra med sig att fler 
elever behöver stöd, än vad som varit fallet om elevhälsan integreras i arbetet med att utveckla 
den ordinarie undervisningen.5 

Sambandet mellan skolprestationer och hälsa är väl utforskat. Forskningsresultat visar att god 
psykisk hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Resul-
taten visar också att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa, 
kriminalitet och utanförskap.6 Elevhälsans fyra professionella perspektiv (specialpedagogiska, 
medicinska, psykosociala och psykologiska) kan sägas utgöra varsin del av den helhetssyn på 
eleven som, tillsammans med lärarnas pedagogiska kompetens är grundläggande för att eleven 
ska kunna få en god utbildning.

Kollegialt lärande, gemensam analys och utvärdering av undervisningen är nyckelfaktorer för att 
utveckla skolan.7 Flera nationella satsningar på skolutveckling grundas i en syn på att lärare ska 
utveckla sina kunskaper och ta del av aktuell forskning i samarbete med kollegorna. Att utveckla 
inkluderande lärmiljöer och ett gemensamt förhållningssätt kräver såväl kunskaper, pedagogiska 
diskussioner som kompetensutveckling. Lärarna utvecklar ett gemensamt lärande genom förbätt-
rat samarbete, klassrumsobservationer, gemensamma rutiner, flexibel organisation och kollegiala 
samtal. En viktig faktor, som påverkar resultatet av lärares lärande, är i vilken utsträckning deras 
nya professionella agerande påverkar elevernas utveckling. Det är elevernas lärande som måste 
vara utgångspunkten och ständigt i fokus för lärarnas engagemang. Ett sådant fokus kräver att 
lärarna förstår sambandet mellan speciella undervisningsaktiviteter och hur olika elevgrupper 
responderar samt vad eleverna faktiskt lär sig.8

Elevers närvaro i undervisningen är en viktig och avgörande förutsättning för studieframgång och 
för att eleven ska nå utbildningsmålen.9 Frånvaro från undervisningen kan vara en signal om att 
en elev håller på att distansera sig från skolan och vara ett tecken på ett annalkande studieavbrott. 
Utöver regleringen i skolförfattningarna har Sverige genom att underteckna FN:s barnkonvention 
förbundit sig att särskilt vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska 
antalet studieavbrott.10 Ett bra socialt klimat, skolpersonalens bemötande av eleverna och att alla 
elever blir sedda samt att skolan präglas av goda relationer är mycket viktigt för det främjande 
och förebyggande arbetet. Här är elevhälsoarbetet centralt.11 Skolor behöver ha en väl fungerande 
rutin för att följa upp elevers närvaro.

5 Skolverket (2016) Redovisning av uppdrag om en samlad redovisning och analys av Skolverkets insatser inom området sär-
 skilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan, Skolinspektionen (2015) Undervisning på yrkesprogram samt Skolinspektio-
 nen (2015) Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott. För arbetet med en samlad elevhälsa och samverkan, se
  även Vägledning av elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen, tredje upplagan 2016.
6 Kungliga Vetenskapsakademin (2010), School, Learning and Mental health – A systematic Review
7 Hattie. J (2014) Synligt lärande.
8 Forskning i korthet 2013:1. Kommunförbundet Skåne. Sammanfattning av Helen Timperleys Teacher professional learning
 and development, Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling.
9 SOU 2016:77 En gymnasieskola för alla.
10 Artikel 28 FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
11 SKL (2013)Vänd frånvaro till närvaro. Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner.
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Mål för Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
(redovisas på programnivå)  
Ansvar: GY 
Redovisas: Delårs- och årsredovisning

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet .
(redovisas på programnivå)  
Ansvar: GY 
Redovisas: Delårs- och årsredovisning 

Elevernas totala närvaro ska öka. 
Ansvar: Samtliga skolor 
Redovisas: Delårs- och årsredovisning

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det. 
Målet är nått när medelvärdet på frågan ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det” är högre än genom-
snittet i riket.  
Ansvar: Samtliga skolor 
Redovisas: Årsredovisning

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp. 
Ansvar: GY och GYSÄR  
Redovisas: Årsredovisning

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Ansvar: VUX 
Redovisas: Delårs- och årsredovisning

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Ansvar: VUX 
Redovisas: Delårs- och årsredovisning

Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet.  
Målet är nått när medelvärdet på frågan “Undervisningen håller hög kvalitet” är minst 7,6.  
Ansvar: VUX 
Redovisas: Delårs- och årsredovisning
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Normer, värden och inflytande

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles ge-
mensamma värderingar, så som de uttrycks i våra läroplaner, och låta dessa komma till uttryck 
i praktisk vardaglig handling. All vår verksamhet bygger på trygghet och att människor känner 
sig välkomna och delaktiga. Genom samarbete och respekt skapar vi en inkluderande miljö med 
plats för alla.

Förbundets skolor ska präglas av en trygg och god arbetsmiljö där målet är att ingen elev ska 
utsättas för kränkande behandling eller trakasserier.12 Arbetet med värdegrundsfrågorna ska vara 
en ständigt pågående process som all personal och alla elever ansvarar för. Skolorna ska arbeta 
aktivt och metodiskt för att ta tillvara och utveckla elevernas förmåga till ansvarskänsla och  
kamratanda. Skol- och klassrumsklimatet ska präglas av respekt och gott bemötande eftersom 
detta är centralt för elevernas lärande. Särskilt ska samarbetet med elevernas egna lokala och 
centrala organisationer i värdegrundsfrågor fördjupas.

Frågan om trygghet och studiero i skolan är viktig för att ge både elever och skolans personal en 
god arbetsmiljö. Men också för att skapa en god lärandemiljö där elever ges goda förutsättningar 
för utveckling och lärande. Detta understryker kopplingen mellan trygghet och studiero, skolans 
breda demokrati- och värdegrundsarbete samt skolans kunskapsuppdrag. En förutsättning för en 
skolmiljö präglad av trygghet och studiero, är att elever, lärare och annan personal känner ett 
gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra.

Både Skollagen och Diskrimineringslagen förbjuder kränkande behandling av elever och personal 
i skolan. Den som ansvarar för en verksamhet ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering 
och annan kränkande behandling. Om en lärare eller annan personal får kännedom om att en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, så är hen skyldig 
att anmäla detta till rektor, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen för utbildningen.

Förbundet har utarbetat nya riktlinjer kring aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskri-
minering och kränkande behandling i enlighet med den nya diskrimineringslagen. Arbetet med 
aktiva åtgärder innebär att varje skola ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom 
att fortlöpande ta fram riktlinjer och rutiner mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 
och kränkningar. Arbetet sker i samverkan med elever och personal inom verksamheterna i föl-
jande fyra steg: Undersöka, Analysera orsaker, Genomföra åtgärder samt Följ upp och utvärdera. 
De aktiva åtgärderna ska löpande dokumenteras och redovisas en gång per år. Just att regelbundet 
göra kartläggningar av elevernas situation när det gäller kränkningar och låta det styra arbetet, är 
det som tydligast minskar mobbning och kränkningar enligt Skolverkets utvärdering av metoder 
mot mobbning.13

12 Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet
  och studiero (5 kap. 3 §).
13 Skolverket, Forskning för skolan, 2011. Vad fungerar? Resultat från utvärdering av metoder mot mobbning.
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Genom utbildningen ska unga och vuxna oavsett bakgrund få möjlighet att inhämta och utveckla 
både kunskaper och värden. Skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag förstärker varandra. I 
skollagen och läroplanerna framgår tydligt att eleverna ska ha inflytande över utbildningen och 
stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla den.14 Elever ska få möjlighet att komma till tals, 
bli respekterade och uppleva sig ha möjlighet till inflytande och delaktighet över verksamhetens 
innehåll och arbetssätt. Då ges det goda förutsättningar för dem att ta till sig kunskaper och växa 
i sitt lärande.15

Mål för Normer värden och inflytande

Eleverna anser att deras skola som helhet fungerar bra. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola bra” är högre än genomsnittet i riket. 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Årsredovisning

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi varandras olikheter” är högre än genomsnittet 
i riket 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Årsredovisning

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna” är högre än genom-
snittet i riket. 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Årsredovisning

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet Jag känner mig trygg i skolan” är högre än genomsnittet i riket. 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Del- och årsredovisning

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och 
innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,4. 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Årsredovisning

14  4 kap. 9 § skollagen (2010:800)
15  Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.
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En skola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet

I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.16 Veten-
skaplig grund är kunskap som baseras på vetenskaplig metod medan beprövad erfarenhet handlar 
om professionell erfarenhet. Eleverna ska träna sig i att tänka kritiskt, att granska information 
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 
vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. 

I och med att utbildningen på förbundets skolor ska bedrivas på vetenskaplig grund ställer det 
krav på både undervisningens innehåll och metoder. För att lärare ska kunna bedriva en undervis-
ning på vetenskaplig grund krävs att varje lärare och rektor kontinuerligt tar del av nya veten-
skapliga rön. Rektor är den som ska skapa förutsättningar för att skolans personal får möjlighet 
till kollegialt lärande och att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper. Skolan måste också följa 
diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. Förbundets lektorer har som en 
central uppgift att verka för en höjd vetenskaplig kompetens inom förbundet och tillsammans med 
lärarna, i arbetslag och i andra sammanhang, diskutera hur undervisningen kan utvecklas med det 
vetenskapliga perspektivet som en viktig hörnsten.

Skolorna ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet dvs. prövats 
under en längre tid av många, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Den beprövade 
erfarenheten är viktig eftersom den byggs av lärarna själva utifrån viktiga erfarenheter och en 
grundläggande metodkunskap. Att skapa en miljö för kollegialt lärande på skolorna där lärarna 
kan tala om sin undervisning, känna sig trygga att lära och lära om, är en viktig del i arbetet med 
beprövad erfarenhet. Forskning har visat att just erfarenhetsutbyte är en kritisk del i det kollegiala 
lärandet.17 De kunskaper och färdigheter som utvecklats i lärarnas vardagliga praktik är de som 
har visat sig mest effektiva för att åstadkomma goda elevresultat.18

Arete meritering19 ger lärare en möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet. 
I meriteringsprogrammet, som vilar på vetenskaplig grund, kan lärare på ett strukturerat sätt re-
flektera kring sina kunskaper och sin praktik. Fler aretemeriterade lärare ger positiva effekter på 
skolan som helhet, t.ex. när lärare som deltagit i programmet diskuterar undervisningspraktiken 
med sina kollegor.

Forskarutbildade lärare ger viktiga kompetenser för utvecklingen av en skola som vilar på ve-
tenskaplig grund. Gemensamt för samtliga lektorers aktiviteter är att ett särskilt fokus ligger på 
vetenskaplig kunskap och metod vilka ger förbättrade förutsättningar för elevers gynnsamma 

16 1 kap. 5 § skollagen (2010:800)
17 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/verksamhetsutveckling/ 
 erfarenhetsutbyte-kritisk-del-i-kollegialt-samarbete-1.222269
18 Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, Kommunförbundet Skåne. En sammanfattning av Helen
 Timperleys bok Teacher professional learning and development
19 Arete meritering ger lärare en möjlighet synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. Det ger
 en möjlighet för lärare att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik och meriteringssystemet är
 grundat i relevant forskning.
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kunskapsutveckling. Resultaten ska komma alla lärare till del via lärarmöten, kollegialt lärande 
med analys, gemensam reflektion och dokumentation samt publicering av artiklar.

Läraren är skolans viktigaste resurs och yrkesskickliga lärare är en av de viktigaste förklarings-
faktorerna för att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Det är viktigt att lärare vid sidan av lärar-
skicklighet också utvecklar en vetenskaplig kompetens. Läraryrket kan först då utvecklas till en 
gedigen profession som tar makten över kunskapsutvecklingen inom skolans område där lärarna 
forskar i frågor som de själva definierar. Samarbetet med högskolor och universitet ska stärkas, så 
att gymnasieförbundet kan få tillgång till kvalificerad kompetensutveckling för alla lärare. Sko-
lorna kan också genom detta samarbete lättare få tillgång till forskning som är relevant för dem 
och kritiskt pröva den i det egna arbetet.

Under 2017-2018 kommer Kalmarsunds gymnasieförbund att inleda ett samarbete med forskare 
vid University of Hull. Syftet med detta samarbete är att hitta effektiva metoder för att utvärdera 
lärandet ute i klassrummen med särskild tonvikt på återkoppling. 

Mål för En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklings- 
arbete för att ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka. 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Årsredovisning

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet ska öka. 
Ansvar: Samtliga skolor 
Redovisas: Årsredovisning 
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Digital kompetens

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, 
ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda 
ny kunskap blir därför viktig. När samhället blir mer digitaliserat och förändringstakten allt högre, 
ökar förväntningarna på att skolväsendet ska rusta alla elever med en adekvat digital kompetens.20 
Skolan måste förbereda eleverna inför det framtida samhället och digitaliseringen innebär fler 
och nya möjligheter för lärare att variera och anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov. 
Behovet av kompetensutveckling hos personalen är fortsatt stor, för att alla elever och skolor ska 
få lika goda förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter.21 

Begreppet digital kompetens har i detta sammanhang en bredare betydelse. Det tar sin utgångs-
punkt i EU:s åtta nyckelkompetenser,22 där digital kompetens är en, samt i Digitaliserings- 
kommissionens slutbetänkande23. Utifrån dessa definitioner innebär digital kompetens bland an-
nat att eleverna ska utveckla förmågan att på ett reflekterande och säkert sätt kunna använda den 
digitala tekniken för delaktighet i samhället. De ska ha digitala färdigheter som gör att de kan 
kommunicera, producera och konsumera i digitala miljöer. Eleverna ska utveckla sin förmåga till 
kritisk informationshantering när det gäller att söka, bearbeta, bedöma och sammanställa infor-
mation. Digital teknik understödjer även innovativa och kreativa processer som eleverna ska möta 
i sin utbildning. Eleverna ska utveckla sina kunskaper kring juridiska och etiska aspekter när det 
gäller användande av digital teknik.

Den konsekventa digitala strategin har lönat sig och Kalmarsunds gymnasieförbund ligger idag i 
framkant i Sverige.  Det är ett bra utgångsläge för fortsatt utvecklingsarbete med förbundets fort-
satta digitalisering. Gymnasieförbundet är en av Sveriges mest framgångsrika digitala skolhuvud-
män och utmärkelsen Guldtrappan 201624 gav oss en bekräftelse på förbundets strategiska arbete 
med att digitalisera förbundets skolor. En av förbundets yrkeslärare fick andrapriset i utmärkelsen 
Guldäpplet 201725. 

Gymnasieförbundets etablerade digitala agenda sätter fokus på de förväntningar förbundet har på 
alla i organisationen. På detta sätt skapas tydlighet kring förväntningar, förutsättningar och möj-
ligheter som skolans digitalisering skapar.26 Eleverna ska kunna ta ansvar för sitt lärande på digi-
tala arenor och utveckla strategier för sitt eget lärande i digitala miljöer. Som ett led i arbetet med 
en nationell IT-strategi lyfter Skolverket fram och förstärker skrivningar kring digital kompetens 

20 Begreppet ”adekvat digital kompetens” används av Skolverket för att tydliggöra att den digitala kompetensen dels förändras
  över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en
  absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till elevernas förutsättningar och utbildning-
 ens inriktning..
21 Skolverket (2016) It-användning och it-kompetens i skolan, samt Skolverket (2016) Redovisning av uppdraget om att före-
 slå nationella it-strategier för skolväsendet (Dnr U2015/04666/S ).
22 Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande..
23 digitaliseringens-transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591
24 Initiativtagare är Stiftelsen Datorn i Utbildningen och Sveriges Kommuner och Landsting..
25 Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidragit
  till kollegornas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter.
26 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, beslutad av förbundsstyrelsen 2016-01-28..
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i läroplaner, kursplaner och examensmål27. Syftet är att säkerställa att alla elever får möjligheten 
att utveckla sin digitala kompetens. Alla elever inom gymnasieförbundet ska ha likvärdiga förut-
sättningar att stärka sin digitala kompetens. 

Lärarna ska tillsammans med eleverna arbeta inkluderande i formativa lärprocesser som förstärks 
med digitala verktyg. Lärares digitala kompetens och förmåga att använda digital teknik i under-
visningen för att skapa lärande, är den mest avgörande faktorn för elevernas möjlighet att utveckla 
sin digitala kompetens och förstärka lärandet genom digitala verktyg. Därför är det av vikt att alla 
lärare kontinuerligt utvecklas i sin profession - en professionsutveckling som ska ske i kollegiala 
sammanhang där lärare utforskar sin egen praktik tillsammans med andra lärare. Målet måste vara 
att ständigt utveckla nya och effektivare metoder för lärande kopplat till digital teknik.

I linje med den digitala agendan ska gymnasieförbundet genom medvetna satsningar fortsätta 
att stärka den digitala kompetensen i hela styrkedjan. Kompetensen kring och förståelsen av di-
gitaliseringens möjligheter är av stor betydelse för alla nivåer inom förbundet. Alla som verkar 
inom gymnasieförbundet ska ha kompetens att kunna möta kraven som följer med att utveckla 
elevernas digitala kompetens.

Genom förbundets fortsatta samarbete inom ramen för upphandlingen Digitala redskap med till-
hörande tjänster, säkerställs att de omfattande satsningar på processledning som gjorts på bland 
andra rektorer, IKT-pedagoger och särskilt yrkesskickliga lärare kan fortsätta. Tillsammans med 
de pedagogiska satsningarna för att implementera digitala redskap i undervisningen ger det en 
helhetslösning med stöd för pedagogisk utveckling och förbättringar för elevers lärande samt för 
uppfyllelse av mål uttryckta i den Digitala agendan.

Mål för Digital kompetens

Målen i Digitala agendan28 ska uppnås. 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Årsredovisning

27 Skolverket (2016) It-användning och it-kompetens i skolan, samt Skolverket (2016) Redovisning av uppdraget om att föreslå
 nationella it-strategier för skolväsendet.
28 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, beslutad av förbundsstyrelsen 2016-01-28 och består av olika delmål för 
 såväl elever, personal och förtroendevalda.
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Attraktiv och konkurrensmässig utbildnings- 
organisation - entreprenöriellt lärande
Kalmarsunds gymnasieförbund ska bygga ett starkt varumärke och vara det självklara valet för 
gymnasie- och vuxenutbildning inom sin region. Att vara en attraktiv utbildningsaktör innebär 
mer än att locka elever till förbundets gymnasieutbildningar. Det handlar också om att erbjuda 
alternativ för ett livslångt lärande inom vuxenutbildningen. Likaså handlar det om att vara en 
attraktiv arbetsgivare för att säkerställa framtida kompetensförsörjning och att vara en intressant 
samarbetsaktör för till exempel branscher och universitet. Under 2018 fortsätter Kalmarsunds 
gymnasieförbund att aktivt arbeta för att fler elever ska välja förbundets gymnasieutbildningar. 
Ett särskilt fokus kommer också att läggas på att stärka arbetsgivarvarumärket för att behålla per-
sonal och attrahera nya medarbetare i en mycket konkurrensutsatt bransch.

Gymnasieförbundet ska vara en attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation vilket 
bland annat innebär att utbildningsutbudet är anpassat till individens, arbetsmarknadens och 
samhällets behov. Många blir etablerade på arbetsmarknaden efter yrkesinriktade studier inom 
vuxenutbildningen. Ett fortsatt relativt lågt intresse för gymnasieskolans yrkesprogram stärker 
behovet av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Yrkesprogramsutredningen konstaterar att 
matchningsproblemen på arbetsmarknaden inte enbart kan lösas inom gymnasieskolan, utan även 
vuxenutbildningen är av stor betydelse.29 Uppdragsutbildningar inom olika yrkesområden främjar 
rörligheten på arbetsmarknaden. Förbundet ska sträva efter att erbjuda uppdragsutbildningar som 
branscherna och arbetsmarknaden efterfrågar. Detta görs genom att ytterligare stärka redan upp-
arbetad samverkan med branschorganisationerna och arbetsmarknadens parter.

Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entre-
prenörskap, företagande och innovationstänkande vilket ökar elevernas möjligheter till framtida 
sysselsättning, genom företagande eller anställning. Genom kunskaper och förhållningssätt kopp-
lade till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande utvecklar eleverna förmå-
gor som är viktiga i såväl arbets- och samhällslivet som vid vidare studier. Entreprenörskap i 
skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan 
att pröva och omsätta nya idéer i handling. 

Entreprenöriella förmågor är värdefulla både för vidare studier och i arbetslivet. När elever tar 
klivet ut i arbetslivet behövs det inom många branscher kunskaper om att starta och driva företag. 
För att skapa entreprenörer ska skolorna inom förbundet arbeta med att uppmuntra till innovativt 
tänkande och att utveckla elevers entreprenörsanda. Det är därför angeläget att elever erbjuds och 
får prova på att driva UF-företag under sina studier. Gymnasieförbundet ser Ung företagsam-
het, Kalmar län som en naturlig samarbetspartner som t.ex. genom processtöd och i UF-mässor. 
Processutbildningen UF-företagande ger elever på gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin 
kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

29 SOU 2015:97 Välja yrke.
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Mål för Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - 
entreprenöriellt lärande

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever 
som ska söka till gymnasieskolan. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till elever som ska söka 
till gymnasieskolan” är högre än genomsnittet i riket. 
Ansvar: GY
Redovisas: Årsredovisning 

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska 
vara minst 80%.
Ansvar: GY 
Redovisas: Årsredovisning

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. 
Ansvar:GY, GYSÄR 
Redovisas: Årsredovisning

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka. 
Ansvar: VUX 
Redovisas: Årsredovisning



 BUDGET 2017 | 21

Integration

En särskild utmaning för skolan är att många nyanlända har kommit till Sverige som ungdomar 
eller unga vuxna. Skolverket har visat att de som invandrat efter skolstart, har svårare att nå god-
kända betyg än de som kommit till Sverige innan de började skolan.30 En utbildning av god kvali-
tet är av stor betydelse för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. Förutom det svenska 
språket är kunskaper om det svenska samhället viktiga inslag i utbildningarna. Gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen måste därför fortsätta sin kraftsamling för att stärka mottagandet och ut-
bildningen för dessa elever. Behovet av vuxenutbildning för elever som gått på språkintroduktion 
kommer dessutom öka framöver. Många sent nyanlända ungdomar kommer att ha mindre tid på 
sig att bli behöriga till ett nationellt program innan de blir för gamla för att få studera inom gym-
nasieskolan.31 Samtidigt finns ett behov av att utveckla vuxenutbildningen för att kunna möta den 
här målgruppen, bland annat när det gäller stöd runt eleverna och ett ökat utbud av sammanhållna 
utbildningar och mer skolförlagd verksamhet.32

Gymnasieförbundets samverkan med Skolverket avseende insatser inom ramen för uppdraget om 
att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov 
för elever med annat modersmål än svenska kommer att fortsätta. Insatserna omfattar både skol- 
och organisationsutveckling samt kompetensutveckling för olika personalgrupper. Bland annat 
kommer ett stort antal av förbundets lärare genomgå en omfattande utbildning i språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt under ledning av Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid 
Stockholms universitet. Genom kursledarutbildning av lärare verksamma i förbundet säkerställs 
även kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på längre sikt.

Studiehandledning på modersmålet är en viktig del för att möta varje elev och behovet har ökat de 
senaste åren med anledning av det ökade antalet nyanlända elever. Studiehandledning på moders-
målet behöver därför stärkas då det för många elever är en förutsättning för att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen.33 Fortsatt medverkan i projektet BIU Online kommer att bidraga till detta.34

Vid övergångar mellan olika undervisningsformer eller skolformer ska skolorna säkerhetsställa 
att information inte går förlorad och att strukturer finns för kommunikation mellan de berörda 
verksamheterna. Studie- och yrkesvägledning och elevhälsan ska vara viktiga funktioner för 
framgång i elevernas studier och integrering, därför omfattas även dessa funktioner av de speci-
fika och prioriterade insatser som genomförs i samverkan med Skolverket.

Språkintroduktion ska ha ett flexibelt arbetssätt och en ändamålsenlig organisation. En sådan, 
som möjliggör optimala kombinationer av svenska som andraspråk, grundskolekurser, gymnasie-
kurser och praktik i enlighet med kraven på programmets individuella anpassning.
30 Skolverket (2016) Slutbetyg i grundskolan, våren 2016.
31 Skolverket (2017) Uppföljning av språkintroduktion.
32 Skolverket (2017) Redovisning av uppdrag om nyanlända under 25 år och deras utbildningsbehov inom komvux.
33 Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.
34 Projektet innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund medverkar i att skapa en regional struktur för studiehandledning online
  som bygger på samarbete mellan kommunerna i sydostregionen för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språk- 
 utbud.
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Svenska för invandrare (SFI) är en central del av integrationspolitiken för att underlätta och på-
skynda den nyanländas etablering i samhället. Goda kunskaper i det svenska språket förenklar vid 
inträde i det svenska arbetslivet och en väl fungerande SFI-undervisning syftar således till att bl.a. 
stärka individens möjligheter att uppnå egen försörjning.

Flexibiliteten och tillgängligheten ska stärkas och SFI måste i högre grad kunna kombineras med 
bl.a. arbete, praktik och yrkesutbildning samt annan vuxenutbildning. På så sätt påskyndas såväl 
språkinlärningen som möjligheten för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Förbundet 
ska vara en aktiv aktör i samverkan mellan statsliga myndigheter och olika kommunala förvalt-
ningar kring insatser som främjar integration.

Mål för Integration

Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet ska öka. 
Ansvar: GY, GYSÄR
Redovisas: Årsredovisning

Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt program ska öka. 
Ansvar: GY
Redovisas: Årsredovisning

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka. 
Ansvar: Samtliga skolor
Redovisas: Årsredovisning
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SPECIFIKA PRIORITERINGAR OCH SATSNINGAR
Gymnasieförbundet kommer under 2018 fortsätta med specifika prioriteringar och satsningar 
utifrån verksamhetens krav och behov. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de viktigaste 
satsningarna.

STÖD TILL ELEVER
Specifika satsningar på särskilt stöd till elever fortsätter under 2018. Det handlar till exempel om 
ersättning till grundskolan för prövningar i grundskoleämnen för elever som går introduktions-
program och extra tillskott för IMPRO-elever samt inläsningstjänst till samtliga elever. Förbundet 
avsätter dessutom särskilda medel för att elever som vid antagningen till nationellt program fått 
dispens i engelska ska kunna nå målen.

Kalmarsunds gymnasieförbund har genom medverkan i projektet BIU Online avsevärt förbättrat 
sina möjligheter att ge studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska. De posi-
tiva erfarenheterna och resultaten från projektet gör att förbundet fortsätter satsa på BIU Online 
för att kunna ge ännu fler elever studiehandling på sitt modersmål. Likaså fortsätter förbundet 
prioritera modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än svenska.

ELEVHÄLSA
En väl fungerande elevhälsa är en viktig förutsättning både för att eleverna ska uppnå goda studie-
resultat och känna trivsel och trygghet i skolan. Att elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så 
att elever får tidigt stöd och hjälp är därför ett särskilt mål för förbundet. Det gemensamma arbetet 
med att utveckla elevhälsoarbetet innebär också kompetensutvecklingsinsatser för personal med 
ansvar för detta arbete. En betydande satsning för att stärka förbundets gemensamma elevhälso-
arbete och elevhälsans medicinska insats är dessutom att anställa en skolläkare på heltid. 

VERKSAMHETSUTVECKLING
Det är viktigt att verksamheten fortsätter utvecklas genom initiativ från olika medarbetare och 
personalgrupper inom den egna organisationen. År 2017 har exempelvis särskilda projekt kring 
digitaliserad matematikundervisning, entreprenöriellt lärande och integration mellan språkintro-
duktion och nationella program kunnat förverkligas genom särskilda satsningar. Förbundet kom-
mer även 2018 fortsätta stödja bra och, för verksamheten, angelägna idéer och förslag genom den 
så kallade verksamhetsutvecklingsfonden.

PERSONALUTVECKLING OCH LÖNESATSNINGAR
Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del av detta är upple-
velsen av att en god arbetsinsats och bra prestationer också ska löna sig. Därför avsätter förbundet 
även 2018 medel för en särskild lönesatsning utöver budget för lönerevision från medlemskom-
munerna.

All forskning visar att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska uppnå goda stu-
dieresultat. Att fortsätta satsningarna på särskilt yrkesskickliga lärare är mot den bakgrunden en 
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självklarhet. Många lärare i förbundet har visat sin yrkesskicklighet genom Arete Akademis me-
riteringsprogram. Genom en särskild satsning möjliggör förbundet för ytterligare femton lärare 
att under 2018 genomföra denna meritering.

Att fortsätta arbetet med att digitalisera den lokala lönebildningsprocessen är ytterligare en spe-
cifik prioritering som kommer att utveckla både verksamhet och personal. Målet är att förtydliga 
kopplingen mellan medarbetarens och verksamhetens uppdrag genom bland annat medarbetar-
samtal, prestationsbedömning och lönesamtal. 

VARUMÄRKESARBETE
Kalmarsunds gymnasieförbund har under 2017 genomfört ett arbete med syfte att stärka förbun-
dets varumärke bland gymnasieförbundets målgrupper. Under 2018 görs en särskild prioritering 
för att ta fram en ny logotyp och en fullständig grafisk profil med tydliga riktlinjer för kommuni-
kation för att ge en enhetlig bild av förbundet som organisation. Genom varumärkesarbetet lyfter 
Kalmarsunds gymnasieförbund fram sin mångfald av utbildningar och att skolorna kännetecknas 
av trygghet och en inkluderande miljö. Tillsammans skapar denna och andra specifika priorite-
ringar fler möjligheter.
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FINANSIELLA MÅL 2018
Enligt kommunallagen ska kommuner och 
landsting ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Balanskravet innebär att kom-
muner och landsting skall upprätta en budget 
för varje kalenderår så att intäkterna översti-
ger kostnaderna. Utöver balanskravet ska för-
bundsstyrelsen även fatta beslut om mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
den kommunala verksamheten. För ekonomin 
ska anges de finansiella mål som är av bety-
delse för densamma.

SOLIDITETSMÅL
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska 
gymnasieförbundet genomsnittliga soliditet 
exklusive pensionsförpliktelser minst uppgå 
till 30 % samt bibehålla en positiv soliditet in-
klusive pensionsförplikter.

LIKVIDITETSMÅL
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska 
gymnasieförbundets genomsnittliga likvidi-
tetssaldo uppgå till minst 50 mkr/månad.

INVESTERINGSMÅL
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska 
gymnasieförbundets nettoinvesteringar själv- 
finansieras.  

PLANERING OCH UTVECKLING 
De demografiska förutsättningarna med mins-
kande elevkullar har under flera år inneburit 
stora kostymanpassningar och avveckling av 
personal. År 2016 var antalet 16-19 åringar 
inom medlemskommunerna som lägst men 
nu står förbundet i jämförelse med de senas-
te åren inför en omvänd situation. Under den 
kommande perioden (2017-2026) ökar antalet 

16-19 åringar inom medlemskommunerna, vil-
ket innebär att den potentiella målgruppen till 
gymnasieskolan blir större. Dessutom beräk-
nas nivån på andelen ensamkommande ung-
domar vara fortsatt hög. Under samma period 
står även Kalmarsunds gymnasieförbund inför 
stora pensionsavgångar vilket kommer att inne-
bära ett betydande rekryteringsbehov.
 
För att säkra gymnasieförbundets kompetens-
försörjning behöver förbundet därför bli en 
ännu mer attraktiv arbetsgivare och stärka sitt 
varumärke mot interna och externa målgrup-
per. Under våren 2017 har förbundet tagit fram 
kärnvärden och ett kommunikativt löfte som 
ska kommuniceras med såväl interna som ex-
terna aktörer. Förbundets kärnvärden är; Mång-
fald och framtidsmöjligheter, Trygghet skapar 
trivsel, Digital kompetens i framkant, Engage-
mang och glädje ger utveckling. Av dessa kärn-
värden har ett kommunikativt löfte tagits fram 
och sammanfattar Kalmarsunds gymnasieför-
bund med en mening: Fler möjligheter. Som 
ett fortsatt steg i att vara en attraktiv arbets-
givare så har förbundet även arbetat fram ett 
Personalpolitiskt program och en kompetens-
försörjningsplan. Konkurrens om kompetent 
personal kommer att öka och förbundet anser 
att detta måste mötas med strategiska beslut 
och handlingsplaner. Förbundet vill genom det 
personalpolitiska programmet och kompetens-
försörjningsplanen erbjuda attraktiva arbetsför-
utsättningar både för nuvarande och för poten-
tiella framtida medarbetare.
 
För att möta de kommande befolkningsföränd-
ringarna med framtida lokalbehov har förbun-
det under 2017 bland annat arbetat fram en lo-
kalbehovsplan. Lokalbehovsplanen ska skapa 
bättre handlings- och planeringsutrymme samt 
ge förbundet en gemensam bild av lokalbe-
hovet ur ett ekonomiskt perspektiv. Grund-

BUDGET 2018 OCH PLANERING 2019-2020
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principerna är att sträva efter att hyra från ett 
litet antal fastighetsägare och att hålla respek-
tive skolors verksamheter samlade geografiskt 
inom varje medlemskommun.
  
Trenden att fler ungdomar från våra egna kom-
muner väljer skolor inom förbundet samtidigt 
som antalet elever från andra kommuner i för-
bundets skolor blir fler, fortsätter. Kalmarsunds 
gymnasieförbund har under flera år arbetat för 
att regionens elever ska ha tillgång till ett stort 
och varierat utbud av program och inriktning-
ar. Förbundet har ett idag ett utökat samarbete 

med 10 kommuner (Emmaboda, Oskarshamn, 
Nybro, Lessebo, Växjö, Tingsryd, Karlskrona, 
Olofström, Karlshamn och Ronneby) i sydost-
regionen i form av ett gemensamt samverkans-
avtal. Inom den regionen söker alla elever fritt 
utan prövning av hemkommunen. Förbundet 
har också enskilda samverkansavtal med kom-
muner som Högsby och Mönsterås för att till-
godose behovet av ”smala” utbildningar som 
kräver ett stort elevunderlag. En ytterligare 
kvalitetssäkring av förbundets utbud är att för-
bundet ingår i det samverkansorgan som Vård- 
och omsorgscollege (VO-College i Kalmar 
Län) utgör.
 
Framtid
Enligt befolkningsprognosen i medlemskom-
munerna kommer antalet 16-19 åringar att 
öka markant de kommande åren och de sam-
mantagna befolkningsprognoserna visar på en 
procentuell ökning för ålderskategorin med ca 
22 % fram till år 2026. Elevökningen kommer 
att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering 
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och analyser för att optimalt möta förändring-
arna av exempelvis lokaler, lärarresurser och 
elevhälsa.
 
Utöver elevökningen står även gymnasieför-
bundet inför eventuella lagförändringar som 
kan komma att påverka ekonomin. Under 2016 
har två statliga offentliga utredningar presen-
terats. Storleken på de ekonomiska konse-
kvenserna är svåra att beräkna men förslagen 
kommer innebära ökade kostnader både för 
kärnverksamheten och för den administrativa 
verksamheten. Den första utredningen, En att-
raktiv gymnasieutbildning för alla - åtgärder 
för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 
gymnasieutbildning (2016:77), förordar ex-
empelvis högre krav på stödåtgärder, tydligare 
studieplaner och utökad garanterad undervis-
ningstid. Dessutom föreslås återinförande av 
estetiskt ämne. Den andra utredningen, Det 
stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor 
(2016:66), föreslår exempelvis förändringar i 
dagens regler för beräkning av beslut om bi-
drag till fristående skolor. Därutöver ger utred-
ningen förslag på regler för fristående skolors 
rätt till kompensation vid eventuella underskott 
i den kommunala verksamheten.
 
Utöver redan nämnda betänkanden tillkom-
mer ytterligare en utredning, En ändamålsenlig 
kommunal redovisning (2016:24). Det nya för-
slaget på kommunal redovisningslag innebär 
bland annat en förändring gällande redovis-
ningen av eget kapital. Det innebär att förbun-
det inte längre kan göra en återbetalning från 
det sparade egna kapitalet till medlemskommu-
nerna utan enbart från ett eventuellt överskott 
under gällande resultatår.
 
En annan ekonomisk utmaning under den 
kommande perioden är pensionskostnaderna 

för lärarlönesatsningarna, lärarelönelyftet och 
karriärstjänster. Även om löneökningarna för 
satsningarna har varit fullt finansierade av sta-
ten så finns ingen ersättning för den ökning av 
pensionskostnaderna som satsningar faktiskt 
innebär. Den största anledningen till att pen-
sionskostnaderna ökar beror på att fler indivi-
der får ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp och genom det får rätt till 
FÅP (förmånsbestämd ålderspension).
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BESKRIVNING AV BUDGETSYSTEMET
Från och med höstterminen 2005 tillämpar 
Kalmarsunds gymnasieförbund en program re-
laterad elevpeng enligt nedanstående beskriv-
ning. 2015 inkluderades även gymnasiesärsko-
lan och introduktionsprogrammen.

Den  av  Skolverket beslutade riksprislistan 
(senast kända) för fristående skolor används 
som fördelningsnyckel  när  budgetramarna  
fördelas till enheterna. Beloppen som anges i 
prislistan kan både bli högre och lägre för en-
heterna inom Kalmarsunds gymnasieförbund, 
då de endast används som fördelningsnyckel.  
Introduktionsprogrammen ingår inte i rikspris-
listan och för gymnasiesärskolan finns enbart 
ett genomsnittligt grundbelopp angivet. Kal-
marsunds gymnasieförbund har därför tagit 
fram specificerade belopp för dessa verksam-
heter. Var femte år sker en översyn av de spe-
cificerade beloppen och där- emellan sker en 
uppräkning med skolindex.

Justering görs efter meritvärde enligt Växjös 
modell (5-15 %). Detta bör ge kompensation 
för svagpresterande elever på nationella pro-
gram.

Meritvärde 70 - 120        ger 15 % mer i bidrag. 
Meritvärde 120,5 - 155   ger 10 % mer i bidrag. 
Meritvärde 155,5 - 190   ger 5 % mer i bidrag.

För elever som läser in gymnasiebehörigheten, 
har fått dispens från behörighetskravet, samti-
digt som de går på ett nationellt program ges ett 
extra stöd med 5 000 kr.

Särskild   viktning   görs   för   nationellt   god-
känd idrottsutbildning. För lagidrotter (fotboll 
och innebandy) med 30 000 kr/elev och för in-
dividuella idrotter (simning och fäktning) med 
15 000 kr/elev.

Avräkning med  budgetjustering sker  en  gång 
om året per den 15 september (när antagningen 
avslutad). För språkintroduktionen och AST- 
enheten sker avräkningen 4 gånger per år. 
Samma prislista används som i budgetarbetet.

Nedanstående verksamheter undantas från 
elevpengen:
- Förtroendevalda
- Förbundskontoret
- Kosten
- Elevresor
- Inackorderingstillägg
- Interkommunala ersättningar
- Gemensam kompetensutbildning
- Ungdomsmottagningen
- Förändring av semesterlöneskuld (budgeteras 
centralt) 

För kosten räknas budgetramen upp för löner 
och övriga kostnader samt intäkter enligt de 
procentsatser som tilldelas gymnasieförbundet. 
En justering görs sedan med förändringen av 
antalet elever inom dess upptagningsområde. 
Avstämning sker en gång per år den 15 sep-
tember.
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DIMENSIONERING AV GYMNASIE-
SKOLORNAS PROGRAMUTBUD

Skola Anskod Benämning Kommun 18/19 17/18 16/17
JN BF Barn- och fri�dsprogrammet Kalmar 64 64 64
LK BA Bygg- och anläggingsprogrammet Kalmar 52 50 50
ST EK Ekonomiprogrammet Kalmar 160 128 128
LK EE El- och energiprogrammet Kalmar 64 64 64
JN ESBIL Este�ska programmet, bild och formgivning Kalmar 16 16 16
JN ESDAN Este�ska programmet, dans Kalmar 6 6 0
JN ESEST Este�ska programmet, este�k och media Kalmar 16 16 26
JN ESMUS Este�ska programmet, musik Kalmar 16 16 16
JN ESTEA Este�ska programmet, teater Kalmar 10 10 10
LK FT Fordons- och transportprogrammet Kalmar 24 18 18
ST HA Handels- och administra�onsprogrammet Kalmar 32 24 24
ST HA Handels- och administra�onsprogrammet profil asperger Kalmar 2 4 4
LK HVFRI Hantverksprogrammet, frisör Kalmar 16 16 16
LK HVSTY Hantverksprogrammet, styling Kalmar 16 16 16
JN HT Hotell- och turismprogrammet Kalmar 24 24 24
JN NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 32 32 64
LK NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 128 96 96
JN RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kalmar 42 40 42
ST SA Samhällsvetenskapsprogrammet Kalmar 160 128 128
ST SABETL Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och idro� Kalmar 32 32 32
ST SABETA Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och säkerhet Kalmar 32 32 32
ST SAMEDA Samhällsvetenskapsprogrammet Med profil asperger Kalmar 4 4 2
LK TE Teknikprogrammet Kalmar 128 96 96
LK VF VVS- och fas�ghetsprogrammet Kalmar 12 12 12
JN VO Vård- och omsorgsprogrammet Kalmar 32 32 32

Summa 1 120 976 1 012

Nedanstående tabell visar antalet platser för nationella program i årskurs 1.  Antalet platser i or-
ganisationen mellan 17/18 och 18/19 har ökat med totalt 144 st.



 BUDGET 2018 | 31

GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan planerar för att anta nya elever till följande program läsåret 2018/2019.
Antalet platser anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter behovet.

Kod Program
Nationella program

AHADM-GS Administration, handel och varuhantering

FAFAS-GS Fastighet, anläggning och byggnation

HRHOT-GS Hotell, restaurang och bageri

SNSAM-GS Samhälle, natur och språk

Individuella program

IAIND-GS Individuellt program
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INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR
De interkommunala ersättningarna för år 2018 påverkas av antagningen till två läsår; dels läsåret
2017/18, dels läsåret 2018/2019. Det budgeterade antalet elever som förväntas gå hos andra hu-
vudmän under 2018 är 695 stycken.

Antagningen visar att färre elever från förbundets kommuner söker utbildningar utanför gym-
nasieförbundet, vilket innebär minskade kostnader. Antal gymnasieelever från andra kommuner 
som vill studera i förbundets skolor beräknas vara kvar på samma nivå som för 2017. Det bud-
geterade antalet elever som förväntas gå inom gymnasieförbundet, från andra kommuner, under 
2018 är 577 stycken.

INTERKOMMUNALA INTÄKTER
Kalmarsunds gymnasieförbund har stort inflöde av gymnasieelever från vissa kringkommuner. 
Det totala antalet elever från Nybro kommun är 174 (178 elever, läsåret 2016/17), Oskarshamn 
kommun 68 elever (66 elever, läsåret 2016/17), Mönsterås kommun 163 elever (168 elever, läs 
året 2016/17), samt Emmaboda kommun 57 elever (66 elever, läsåret 2016/17).

Totalt studerar 566 elever från andra kommuner inom förbundet (587 elever, läsåret 2016/17). De 
program som elever från andra kommuner i första hand söker är estetiska programmet, samhälls-
vetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, barn och 
fritidsprogrammet, el och energiprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet. Elever från 
andra kommuner finns dock på alla program.

Intäkterna beräknas till totalt 84,2 miljoner kronor (verklig intäkt år 2016 var 80,0 miljoner kro-
nor), inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten.

INTERKOMMUNALA KOSTNADER
Elever som studerar i andra kommuner är 82 stycken (94 elever, läsår 2016/17). På fristående
skolor, belägna i Kalmar kommun, studerar 540 elever i (493 elever, läsår 2016/17).

Interkommunala kostnader Lå 14/15 Lå 15/16 Lå 16/17 Lå 17/18
Folkbokförda elever inom GYF:s skolor

Antal elever på gymnasiala utbildningar i andra kommuner 115 90 94 82
Fristående skolor lokala(CIS+FLK+DHG+KPG+ITGY+SYAB+HEGY+PLU) 558 543 493 540
Fristående skolor externa 34 15 77 61
Summa 707 648 664 683
CIS = Calmar Interna�onella Skola, DHG= Dag Hammarsköldsgymnasiet, HEGY = Helgesbogymnasiet, ITGY = Ingelstorpgymnasiet

FLK=Kalmar Fria Läroverken, KPG = Kalmar Prak�ska Gymnasium, PLU = Plusgymnasiet, SYAB = Svensk Yrkesförarutbildning AB

Interkommunala intäkter Lå 14/15 Lå 15/16 Lå 16/17 Lå 17/18

Antal elever i gymnasieskolan från andra kommuner 539 556 527 515
Antal elever i gymnasiesärskolan från andra kommuner 31 33 38 32

Antal elever i aspergetenheten från andra kommuner 21 19 22 19
Summa 591 608 587 566
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FÖRÄNDRINGAR INOM DEN INTERKOMMUNALA KOSTNADEN
Elever folkbokförda i kommuner som ingår i Samverkan Sydost söker till alla medlems- 
kommuner som förstahandssökande. Inom området studerar 54 elever från Kalmarsunds gym-
nasieförbund, årskurs 1-3, i någon annan kommun (40 elever, 16/17). Olofströms och Ronnebys 
kommuner har tillkommit under 2017 till Samverkan Sydost, 10 stycken elever från förbundet 
går i dessa kommuner.

Antalet elever som går på friskolor läsåret 17/18 i Kalmar är:
-   Fria läroverken Kalmar har 135 elever (105 elever, 16/17).
-   Calmare Internationella Skola har 143 elever (136 elever, 16/17).
-   Kalmar praktiska gymnasium har 89 elever (86 elever, 16/17).
-   Naturbruksgymnasiet Kalmar (Ingelstorpsgymnasiet) har 31 elever (64 elever, 16/17),
 intagningen sköts via Växjö.
-   SYAB har 70 elever (65 elever, 16/17).
-   Dag Hammarsköldsgymnasiet har 4 elever (10 elever, 16/17).
-   Naturbruksgymnasiet Kalmar (Helgesbogymnasiet) har 5 elever (6 elever, 16/17), intagningen  
 sköts via Växjö.
-   Plusgymnasiet har 52 elever (55 elever, 16/17).

Den totala kostnaden, inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten, beräknas till 79,8 miljoner 
kronor för år 2017.
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DRIFTSBIDRAG FRÅN MEDLEMSKOMMUNER 
2018-2020
BUDGET FÖR 2018
Budgetförslag inför år 2018 utgår från 2017 års budget inklusive löneökningar samt justering för 
ökning av antalet 16–19 åringar och förändringar av statsbidrag och digital kompetens.
 
Jämfört med det antal 16-19 åringar som legat till grund för 2017 års budget beräknas antalet öka 
med 178 till 4 202. Med hänsyn till denna prognos ökar därmed budgeten med 15 308 tkr inför 
nästa år.
 
Inför budget 2017 prognostiserade förbundet att en självfinansiering av digital kompetens var 
möjlig från år 2018 eftersom kommunernas befolkningsprognoser då bidrog till en utökad bud-
getomslutning. Detta innebär att budgeten för år 2018 inte innehåller något budgettillägg för 
digital kompetens.

Till detta kommer justering för statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjäm-
ning och som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverksamhet. För statsbidrag som omfattar 
gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas bidragen enligt den totala befolkningsprognosen för 
varje kommun. Statsbidrag som fördelas mellan grundskola och gymnasieverksamheten beräknas 
procentuellt efter andel 6-15 åringar i förhållande till andel 16-19 åringar för varje kommun.
 
Statsbidrag som omfattas år 2018 är;
• Införande aktivitetskrav Komvux  
• Nationella prov Komvux
• Justerat krav Komvux
• Tydligare krav Komvux
• Rätt till Komvux
• Lärarlegitimation
• Stärkta förutsättningar för elever (SOU 2011:30)
• Nya skollagen
• Rektorsutbildning
• Den nya gymnasiesärskolan
• Ungdomar utanför gymnasieskolan
• Effektiviseringar nya gymnasieskolan
 
I budget 2018 har gymnasieförbundet först reducerat de statsbidrag som gällde för året 2017 med 
1 923 tkr för att sedan justera med de aktuella statsbidragen för år 2018. Utfallet för statsbidragen, 
både för komvux och för gymnasiet, innebär sammantaget en utökning av medlemsbidraget med 
1 686 tkr inför 2018. Utfallet för enbart gymnasiet innebär dock, precis som föregående år, ett 
negativ utfall eftersom statsbidraget för effektiviseringen av gymnasieskolan fortfarande kvarstår 
som ett minusbelopp. För år 2019 och år 2020 beräknas statsbidragen vara kvar på ungefär samma 
nivå som år 2018 och innebär därför inte några större förändringar av medlemsbidraget.
 
Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2018 som uppgår till 423 091 tkr.
Budgetförslag inför år 2018 utgår från 2017 års budget inklusive löneökningar samt justering för 
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förändringen av antalet 16–19 åringar och statsbidrag. Sammantaget innebär detta en budgetram 
för år 2018 som uppgår till 423 091 tkr.

BUDGETRAM OCH DRIFTSBUDGET 2018

(tkr) Intäkter Budget 2017 Budget 2018

Dri�sbidrag från medlemskommunerna

Gymnasieskola 372 280 -360 522 -372 280
Vuxenutbildning 50 811 -49 961 -50 811
Total summa: 423 091 -410 483 -423 091

Gemensamt

Förbundskontoret 16 616 15 245
Gemensamma verksamhetskostnader 5 689 27 706
Ers från gymnasieskola och vuxenutbildning -22 305 -42 951
Total summa: 0 0 0

Gymnasieskola

Lars Kaggskolan 119 406 119 780
Stagneliusskolan 80 508 81 879
Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan 112 152 105 067
Ölands Gymnasium 10 783 4 544
Kostenheten 14 472 17 241
Ers för gemensam adm 21 926 42 221
Total summa: 0 359 361 370 730

Vuxenutbildning

Axel Weüdelskolan 39 223 38 422
Mjölnergymnasiet, Komvux 2 968 4 484
Ölands Gymnasium, Komvux 8 060 8 225
Ers för gemensam adm 370 730
Total summa: 0 50 621 51 861

Resultat: -423 091 500 500
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Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 4 990 tkr vilket är en minskning med 4 784 tkr jäm-
fört med föregående års budgetutrymme. Investeringsbudgeten för planperioden, 2019-2020, är 
5 000 tkr vardera år.

Mjölnergymnasiet
Kalmarsunds gymnasieförbund avslutar sitt hyreskontrakt på Lunnagatan i Torsås i samband med 
vårterminens slut 2018. I väntan på beslut om verksamhetens lokalisering avvaktas ytterligare 
investeringar.
 
Axel Weudelskolan
Investeringsbudgeten inför 2018 uppgår till 200 tkr. Skolan planerar att investera i nyuppsättning-
ar av stolar och bänkar till klassrum men även till arbetsrum. En-till-en bänkar samt uppmöblering 
av korridorer ingår också i planen.
 
Ölands Gymnasium
Skolan byggdes år 2003 och då inköptes även inventarier. Behov av förnyat material har där-
med hittills inte varit aktuellt för skolan. Nu ses ett behov av bland annat nya klassuppsättningar 
elevmöbler och nytt möblemang till personalrum. Dessa investeringar ska för år 2018 uppgå till 
maximalt 100 tkr.

Stagneliusskolan
Skolan har, enligt en treårsplan, gjort en övergripande satsning på enhetens lärmiljö för att an-
passa skolan till en flexiblare, mer IKT-anpassad undervisning. 2018 års investeringsbudget om 

INVESTERINGSBUDGET 2018

Förbundsövergripande ink 
kost.
1190

Lars Kaggskolan; 1 300,0Jenny Nyströmsskolan; 1 
700,0

Stagneliusskolan; 500,0

Ölands gymnasium; 
100,0

Mjölnergymnasiet; 0,0

Axel Weüdelskolan; 
200,0

Investeringsbudget 2018
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500 tkr innebär en återhållsamhet i investeringarna. Investeringar ska göras i klassuppsättningar 
till skolans salar samt stadigvarande undervisningsmaterial.

Jenny Nyströmskolan
De främsta investeringarna 2018 kommer för skolan att handla om att satsa på att förnya lärmiljön 
på skolan. Klassrum behöver både skapas och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i 
takt med nya pedagogiska undervisningsmetoder. Inköp av undervisningsmaterial ska göras till 
vård- och omsorgsprogrammet som har behov av en lift för användning i särskilda karaktärsäm-
neskurser.   
 
Lars Kaggskolan
Skolans i hög grad tekniska och resurskrävande program är i ständigt behov av modern utrust-
ning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. Detta innebär att inköp av ny utrustning till 
yrkesprogrammen även i år  utgör en stor del av skolans totala investeringsbudget. Vidare kom-
mer skolan att fortsätta påbörjat arbete med att skapa nya inspirerande och trivsamma lärmiljöer.  
 
Förbundsövergripande
Centralt finns en budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag från verksamhetsutveck-
lingsfonden. Kostverksamheten planerar för att ersätta möblerna i elevrestaurangen på Jenny Ny-
strömsskolan under år 2017. Utöver möblerna är det endast planer på reinvesteringar för maskiner 
som måste fasas ut eller går sönder. En viss osäkerhet råder för köket på Lars Kaggskolan, kökets 
kapacitetnivå är i dagsläget nådd. Här behöver analyseras hur vi kan möta en ökad mängd elever. 
Eventuellt kan detta innebära behov av byte till maskiner med högre kapacitet. Kalmar kommuns 
planer på att bygga lägenheter på fastigheten Forellen innefattar nytt kök och matsal för eleverna 
på Stagneliusskolan, investeringarna kommer därför att bli så begränsade som möjligt i kök och 
matsal på skolan.
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RESULTATBUDGET
Prognos 

Resultatbudget (tkr) 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 114 605 118 043 121 584 125 232
Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -547 935 -544 797 -554 067 -555 936
Jämförelsestörande Kostnader 0 0 0 0
Pensions kostnader m m -20 360 -26 182 -24 070 -28 059
Avskrivningar -3 435 -4 613 -4 232 -4 118
Verksamhetens ne�okostn. -457 125 -457 549 -460 784 -462 881

Medlemsbidrag 410 483 423 091 436 321 448 423
Statsbidrag 43 340 34 996 24 996 14 996
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -26 -37 -32 -38
Årets resultat -3 327 500 500 500
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FINANSIERINGSBUDGET 2018
Prognos

Finansieringsbudget (tkr) 2017 2018 2019 2020
Tillförda medel
Resultat -3 327 500 500 500
Justering för av- o nedskrivningar 3 435 4 613 4 232 4 118
Återbetalning -10 048 0 0 1
Justering för gjorda avsä�ningar, 
pensioner

-304 -229 -139 -45

Justering för övriga poster 527 -6 826 0 0

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

-9 716 -1 942 4 594 4 573

Ökning (-)/minskning (+) förråd och 
varulager

0 0 0 1

Ökning (-)/minskning (+) kor�ris�ga 
fordringar

34 241 4 999 -1 990 769

Ökning (+)/minskning (-) kor�ris�ga 
skulder

1 801 1 943 2 397 -344

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

26 327 5 000 5 001 4 999

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella 
anläggnings�llgångar

-9 391 -5 000 -5 000 -5 000

Försäljning av materiella 
anläggnings�llgångar

0 0 0 0

Investering i immateriella 
anläggnings�llgångar

0 0 0 0

Försäljning av immateriella 
anläggnings�llgångar 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 391 -5 000 -5 000 -5 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfris�ga 
skulder
Ökning (-)/minskning (+) långfris�ga 
fordringar

98 0 0 0

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

98 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 17 034 0 1 -1

Förändring likvida medel
Förändring likvida medel 17 034 0 1 -1
Likvida medel vid årets början 62 338 79 371 79 371 79 372
Likvida medel vid årets slut 79 371 79 371 79 372 79 371
enligt balansbudget 79 371 79 371 79 372 79 371
diff 0 0 0 0

Ekonomisk planering
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BALANSBUDGET 2018
Prognos Planering

Balansbudget (tkr) 2017 2018 2019 2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar 21 543 21 930 22 698 23 580
- materiella �llgångar 21 543 21 930 22 698 23 580

Omsättningstillgångar 139 109 139 906 141 898 141 127
 - varulager 736 736 736 736
 - kor�ris�ga fordringar 59 004 59 799 61 790 61 020
 - likvida medel 79 370 79 371 79 372 79 371
Summa �llgångar 160 652 161 836 164 595 164 706

Eget kapital, avsä�ningar
 och skulder

Eget kapital 51 603 52 103 52 603 53 103

- ingående balans 64 978 51 603 52 103 52 603
 - återbetalning -10 048 0 0 0
- årets resultat -3 327 500 500 500

Avsättningar 2 571 1 312 1 174 1 128

- pensioner 1 476 1 312 1 174 1 128
 - öriga avsä�ningar 1 095 0 0 0

Skulder 106 478 108 421 110 818 110 475

- kor�ris�ga 106 478 108 421 110 818 110 474
Summa eget kapital, 
avsä�ningar och skulder

160 652 161 836 164 595 164 706



GYMNASIEFÖRBUNDETS VERKSAMHETER
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Förbundsövergripande
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Gymnasieutbildning inkl 
kost
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Vuxenutbildningen
12,1% Resultat

0,1%

Ne�okostnad 2018

Förbundsövergripande

Förbundets uppgifter enligt förbundsordningen är att ansvara för ungdomars gymnasieutbildning, 
bedriva vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt anordna uppdragsut-
bildningar.

Den förbundsövergripande verksamheten uppgår till 10,4 % av förbundets nettokostnader dvs. ca
44,1 mkr. I den övergripande verksamheten administreras verksamhet som inte är direkt hänför-
bar till gymnasieskolan eller komvux, exempelvis kostnader för ekonomi- och lönesystem, viss 
fortbildning, informationsinsatser, IT, ungdomsmottagningen, kvalitéts- och utvecklingsfrågor 
samt ersättning till fackliga förtroendemän. Cirka 50 % av de förbundsövergripande kostnaderna 
består av interkommunala ersättningar, inackorderingsbidrag, elevresor.

Inom verksamheten för det förbundsövergripande återfinns förbundets stab. Staben biträder sty-
relsens, förbundschefens och enheternas behov av spetskompetenser och kan knyta till sig ytterli-
gare experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder. Staben tar också fram professionella 
beslutsunderlag, konsekvensanalyser och utredningsarbeten.



 BUDGET 2018 | 45

Axel Weüdelskolan

All personal på Axel Weüdelskolan  arbetar 
ständigt med att verksamhetens kvalité ska för-
bättras. Skolan vill skapa en miljö för elevens 
livslånga lärande som ger studieglädje, ökad 
kompetens och självtillit. I kombination med 
att eleven får möta människor i alla åldrar och 
med varierande yrkes-, studie- och livsbak-
grund uppstår en speciell dynamik vilket ger 
mycket goda förutsättningar för elevernas lä-
rande.

På Axel Weüdelskolan kan eleverna läsa fristå-
ende kurser, kortare och längre utbildningar på 
grundläggande och gymnasial nivå. Skolan har 
också svenska för invandrare (SFI) samt sär-
skild utbildning för vuxna(Lärvux).

Axel Weudelskolan erbjuder kontinuerlig ut-
bildning under hela året. Detta innebär att alla 
elever har möjlighet att studera även under 
sommaren. 

Utöver skolan i Kalmar är Mjölnergymnasiet i 
Torsås, en av Axel Weüdelskolans skolenheter. 
Mjölnergymnasiet bedriver vuxenutbildning i 
sfi och Lärvux (särskild utbildning för vuxna). 

INFÖR 2018
Inför 2018 förbereder sig Axel Weüdelskolan 
för att ta emot ännu fler elever då antalet kom-
muninvånare till Kalmar kommun sannolikt 
kommer att öka. Skolan kommer att ytterligare 
utveckla möjligheten till flexibla lösningar ge-
nom att förstärka med resurser för att individu-
alisera undervisningen för alla elever.

Skolans verksamhetsplan, som är uppbyggd på 
förbundets politiska mål, är mycket viktig för 
elevernas möjlighet att nå de uppsatta målen. 
Utifrån denna skapar arbetslagen handlings-
planer för alla prioriterade målområden där 
implementeringen och genomförande fortsätter 
under 2018. Dessa innehåller aktiva handlingar 
hur varje arbetslag arbetar med målen.



46 | BUDGET 2018

Skolan arbetar på olika sätt med att på bästa 
sätt förbereda införandet av nya kursplaner 
för verksamheten. Redan idag arbetar skolan i 
olika grupper för att kunna starta året på bästa 
möjliga sätt. Personal och rektorer går på ut-
bildning och känner att de ligger långt fram i 
sina förberedelser.

Under innevarande år har skolan startat fler 
kvällskurser vilket skolan tänker fortsätta med 
även nästa år. Detta ökar betydligt elevernas 
möjligheter till flexibelt lärande.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2019-2020
Enheten lägger stor vikt vid, och arbetar uti-
från, elevens behov och förutsättningar, samt 
för att elever med speciella behov får den hjälp 
de behöver. Detta för att eleverna ska kunna 
nå målen. Enheten arbetar med att skapa för-
utsättningar för att kunna anställa personal som 
tillsammans med lärare i kurserna ska arbeta i 
“klassrummen” med elevernas måluppfyllelse. 

I övrigt är det viktigt att arbetet med IKT och 
entreprenöriellt lärande samt diskussionerna 
om och runt måluppfyllelse fortsätter. Vi arbe-
tar för att få en god arbetsmiljö och hög trivsel 
bland elever och personal då detta är en god 
förutsättning för en god lärmiljö och därmed 
medverkar till en högre måluppfyllelse. Då 
skolan förväntar ett fortsatt ökat söktryck inom 
alla verksamheter fortsätter även arbetet med 
att maximera nyttjandet av skolans lokalytor.

Utveckling av både den externa och den interna 
marknadsföringen på skolan är viktig för att få 
fler elever och för att utveckla statusen på ut-
bildningarna. Elevernas och personalens trivsel 
är en viktig del i denna marknadsföring.

Skolan fortsätter med en organisation för kon-

tinuerlig utbildning där skolans elever ges möj-
lighet att studera under hela året och där perso-
nalen hittar ett väl fungerande arbetssätt som 
leder till ökad måluppfyllelse för eleverna.

Inom den gymnasiala vuxenverksamheten ser 
skolan att det tillkommer fler elever med an-
nat modersmål än svenska vilket leder till att en 
förstärkning avseende resurserna på språksidan 
är nödvändig för att eleverna ska ha möjlighet 
att nå målen i kurserna.

Enheten fortsätter  att utveckla ansökningsför-
farandet för eleverna. Eleverna inom gymna-
sial vuxenverksamhet kan endast ansöka via 
webben. Detta förfarande kommer efter hand 
att införas även på grundläggande vuxenverk-
samhet och svenska för invandrare om möjlig-
heten finns.
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Jenny Nyströmsskolan

Kom som du är, bli den du vill!

Jenny Nyströmsskolan arbetar för att alla elev-
er ska få en meningsfull utbildning i ett vänligt 
klimat och i en god miljö! Som elev på Jenny 
Nyströmsskolan har du alla förutsättningar att 
få en riktigt bra gymnasieutbildning.
 
Jenny Nyströmsskolan invigdes 1992 och är 
därmed 25 år gammal. Skolan bedriver ut-
bildning inom gymnasiet och inom gymnasie- 
särskolan. Jenny Nyströmsskolan består av 
fyra skolenheter vilka leds av en rektor vardera. 
Skolan är en modern skolbyggnad med många 
specialsalar anpassade för flera utrustnings- 
krävande program. Utmärkande för skolan är 
dess estetiskt tilltalande galleria och den stora 
funktionella aulan.

INFÖR 2018
På Jenny Nyströmsskolan finns en bra bland-
ning av utbildningar med välutbildad och en-
gagerad personal.  Det finns såväl  högskole-
förberedande som  yrkesförberedande program 
samt en gymnasiesärskola och några av intro-
duktionsprogrammen. På skolan  finns något 
för alla. 

För att möta de politiskt fastställda målen,  ar-
betar skolan sedan flera år med en lokal utveck-
lingsplan som arbetar mot de nationella målen 
för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  
Skolan är inne i ett spännande skede som går 
under namnet Förbättrat lärande. I korthet 
innebär det att skolan och dess personal följer 
aktuell forskning med fokus på Formativt -, 
Inkluderande -, Läsutvecklande arbetssätt med 
kollegiala metoder för att eleverna ska nå en 
högre måluppfyllelse vilket är skolans högsta 
prioritet. Detta ligger i linje med såväl de natio-
nella målen för utbildningen som de mål som 
förbundsdirektionen formulerat.

Skolan har även rustat upp ett antal studierum 
till en mer tillmötesgående lärmiljö för att ska-
pa en motiverande  och modern arbetsmiljö. 
Skolan arbetar intensivt med trivsel och hälsa i 
flera olika forum och en viktig del i detta arbete 
är en närvarande elevhälsa som stödjer eleven 
under hela gymnasietiden.
 
Den digitala utvecklingen går allt snabbare 
framåt och för att möta den utmaningen strä-
var pedagogerna ständigt efter att utveckla sin 
IKT-kompetens. I all pedagogisk utveckling 
finns IKT som ett verktyg och eleverna har till-
gång till en modern IKT-utrustning utifrån sin 
valda utbildning som ligger i tiden för en fram-
tida anställning eller fortsatta studier.

Utmaningen för Jenny Nyströmsskolan ligger i 
att få fler elever att söka till skolans breda pro-
gramutbud och att utåt visa vad skolan står för 
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och kan erbjuda eleverna. Jenny Nyströmssko-
lan måste bli mer tydlig med vilka mål skolan 
har med elevernas studier.

Lärare inom alla ämnen deltar för att skapa en 
större spridning och kunskap över skolor, pro-
gram och ämnesbehörigheter. Kalmarsunds 
gymnasieförbund är också en av de huvudmän 
som fått ta del av skolverkets riktade insatser 
för nyanländas skolgång. Det innebär att det 
ges möjlighet att prova nya arbetssätt, genom-
föra kompetensutveckling och göra en organi-
sation som bättre möter den här elevgruppen. 
När insatsen är gjord är tanken att detta arbetet 
skall fortsätta i den utstakade riktningen och 
med insatser på olika nivåer hoppas vi att arbe-
tet blir långsiktigt  med god effekt.

För att kunna möta eleverna där de är har elev-
hälsan utökats med ytterligare kurator och skol-

sköterska. Skolan arbetar för ett ökat samarbete 
mellan elevhälsan och lärare. Samtidigt pågår 
ett arbete för ett ökat inkluderande arbetssätt. 
Detta arbete innehåller öppna EHT-tider dvs. 
att elevhälsans professioner finns tillgängliga 
för lärare och mentorer så att de kan komma till 
elevhälsan om de känner oro för en elev. Lärare 
och mentorer kan få hjälp och råd kring hur de 
kan gå vidare alternativt slussa eleven vidare 
till den inom elevhälsan som skall börja med en 
insats.Samverkan mellan elevhälsans personal 
och lärarna måste intensifieras på ett tidigare 
stadium, och riktade gemensamma insatser ska 
motivera eleverna att inte behöva komma efter 
i sina studier. 

Studiehallen där speciallärarna, men även äm-
neslärare från programmen arbetar, har under 
året implementerats och är en del i arbetet med 
att höja måluppfyllelsen för eleverna. I stu-
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diehallen kan eleverna få hjälp och stöttning 
och öka sina möjligheter att nå ett högre be-
tyg. Speciallärarna arbetar tätt med lärare och 
mentorer på programmen för att så snabbt som 
möjligt fånga upp elever som riskerar att inte 
nå målen. Elevhälsans personal ska vara aktiva 
aktörer som förebygger studiesvårigheter och 
bidrar till att eleverna når sina studieresultat. 
Det kräver ett nära samarbete med lärarna och 
tidiga insatser.

Det är av stor vikt att Jenny Nyströmsskolans 
elever når examensmålen och att eleverna re-
kommenderar sitt gymnasieprogram till andra 
elever. På så sätt kan skolan få fler sökande till 
programmen, men också att skolan behåller 
eleverna under hela studietiden.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2019-2020
Den påbörjade förändringen av skolans loka-
ler till moderna lärmiljöer anpassade till mo-
dern pedagogik med digitala verktyg kommer 
att fortgå. I riktning mot ökad måluppfyllelse 
kommer lärare tillsammans med personal från 
elevhälsan ha en fortsatt framträdande roll för 
att utveckla och förbättra verksamheten för så-
väl elever som personal.  

En sund resursanvändning och en fortsatt hög 
utbildningskvalité samt de kommande årens 
ökande elevkullar kan komma att medföra en 
positiv elevutveckling för skolan.
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Din framtid är vårt mål!

På Lars Kaggskolan ska alla ungdomar, utifrån 
var och ens behov, öka sina kunskaper och för-
bättra sina förmågor under sina gymnasieår.

I slutet av 1970-talet fick Lars Kaggskolan sitt 
nuvarande namn då det traditionsrika Tekniska 
Gymnasiet och det 1966 nybildade Erik Dahl-
bergsgymnasiet slogs ihop till en gemensam 
gymnasieskola. Skolan har därefter under årens 
lopp vid flera tillfällen byggts om och byggts 
ut för att anpassas till rådande förutsättningar 
och behov.

Av Lars Kaggskolans åtta program är två hög-
skoleförberedande. Yrkesprogrammen är i hög 
grad tekniska och därmed resurskrävande vad 
det gäller att upprätthålla en modern utrustning 
anpassad till utbildning av hög kvalitet för att 
tillfredsställa både dagens och framtidens krav.  
Programutbudet är ur ett samhällsperspek-
tiv viktigt och flera branscher är exempelvis   
genom aktivt deltagande i programråd, enga-
gerade i utbildningarna och vill på olika sätt 
medverka till att säkerställa en god återväxt av 
yrkeskunniga framtida medarbetare.

Den yrkesskickliga pedagogiska personalen 
vid skolan är, tillsammans med en väl fung-
erande stödorganisation, en garant för att Lars 
Kaggskolan även i fortsättningen kommer att 
utvecklas positivt och vara ett utmärkt studie-
val för de ungdomar som är intresserade av 
skolans utbildningsalternativ. Skolans välre-
nommerade ”Resurscentrum” är en flitigt ut-
nyttjad resurs av de elever som på något sätt 
önskar stöd och hjälp, inte minst av de elever 
som studerar vid högskoleförberedande pro-
gram och kämpar för höga betyg. 

INFÖR 2018
Inför läsåret 2017/18 fortsätter elevantalet till 
de nationella programmen att öka. Eleverna sö-
ker sig särskilt till naturvetenskaps- och teknik-
programmen, där en utökning av antalet klasser 
gjorts. Glädjande är att även yrkesprogrammen 
har ett högt söktryck, vilket resulterat i att alla 
program har fyllt sina utbildningsplatser. An-
talet elever vid introduktionsprogrammen är 
fortsatt högt, vilket innebär en fördubbling vid 
jämförelse med hösten 2015. Även antalet upp-
dragsutbildningar för vuxenstuderande är fort-
satt många och har även ökat en del.

En fortsatt uppåtgående trend av elevantal 
torde vara en effekt av elevernas goda resultat 
gällande måluppfyllelse, trivsel samt i elev-
ernas utvärderingar av undervisningen. Lars 
Kaggskolan har ett mycket bra rykte vilket gör 
att eleverna aktivt söker sig hit oavsett vilken 
kommun de bor i. Ett fortsatt samarbete med 
grundskolan i matematik och naturorienterande 

Lars Kaggskolan      LARS  KAGGSKOLAN  KALMAR
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ämnen kan också vara en bidragande orsak till 
det höga söktrycket till naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen. Många av de nyanlända 
elever som kom till Sverige under hösten 2015 
har nu nått en behörighet för nationella pro-
gram och många av dem söker sig också till 
just dessa program.

Elevtillströmningen har inneburit ett ökat per-
sonal- och lokalbehov men även ökade drifts-
kostnader och investeringar. Flera salar och 
andra miljöer såsom uppehållsrum har fått nytt 
möblemang för att öka trivseln och på sikt ut-
veckla lärmiljöerna. Under läsåret genomför-
des dessutom ombyggnad av skolans ventila-
tion, vilket har ställt krav på god planering för 
hur verksamheten bedrivits under ombygg-
nationen. En allt snabbare teknikutveckling i 
samhället ställer krav på fortsatta investeringar 
för att skolans utbildningar ska ligga i framkant 
och för att eleverna ska vara väl rustade för 
framtida arbete och studier. 

Det stora antalet elever på introduktionspro-
grammets språkintroduktion ställer särskilda 
krav på en flexibel organisation för att på bästa 
sätt möta behoven hos denna ytterst heterogena 
elevgrupp. Skolinspektionens granskning av 
språkintroduktionen samt gymnasieutredning-
ens betänkande tydliggör ytterligare de utveck-
lingsbehov som finns inom organisationen. 
Dessa krav och utvecklingsbehov får också 
ekonomiska konsekvenser. 

Skolans arbete med att öka måluppfyllelsen 
fortsätter, där inkluderande stöd i ordinarie 
undervisning är centralt men även insatser för 
ökad närvaro samt skolans drogförebyggande 
arbete är en viktig del.  Organiseringen av elev-
hälsans arbete har över tid förändrats och den 
processen pågår fortlöpande.

Inom matematikämnet har ett utvecklings-
projekt startats som handlar om anpassning/
infärgning av matematikkursen mot yrkesäm-
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nena, vilket är ett led i att skapa högre målupp-
fyllelse, motivation och förståelse för ämnet 
bland eleverna. Dessutom pågår en kartlägg-
ning av vilken betydelse programmering får i 
de nya kursplanerna i matematik från och med 
höstterminen 2018. Som en del av det fortsatta 
utvecklingsarbetet fortsätter det kollegiala lä-
randet och under detta läsåret är det organiserat 
genom olika kompetensutvecklingsspår. Dessa 
är Läslyftet, Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt (genomfört av Nationellt Centrum 
för svenska som andraspråk), Betyg och be-
dömning och Challenging learning (det senare 
med fokus på elevers mindset). Några av dessa 
utbildningsspår är en del av de särskilt riktade 
insatser kring nyanländas lärande som Skol-
verket tilldelat de huvudmän som tagit emot 
många nyanlända elever.

Skolans särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) är 
engagerade i skolans kompetensutvecklings-
projekt och i ämnesspecifika utvecklingsin-
satser. Under läsåret 17/18 deltar SYL:arna i 
förbundet bland annat i en utbildning via Uni-
versity of Hull. Syftet är att de ska lära sig me-
toder för att utvärdera sin egen undervisning. I 
sin fortsatta roll som SYL:are kommer de nya 
kunskaperna att användas i skolans fortsatta ut-
vecklingsarbete.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2019-2020
Lokaler är en tydlig utmaning utifrån tidigare 
nämnda söktryck till skolan. Detta omfattar 
behovet av både lärarrum och undervisnings-
salar i olika former (från större klassrum till 
grupprum). Om utvecklingen vad gäller sök-
tryck fortsätter i samma utsträckning kommer 
rekryteringsbehovet av personal framåt vara 
mycket stort.

Då många av de elever som anlänt sent till 
Sverige nu börjar nå behörighet för nationella 
program ställs stora krav på organiserandet av 
deras utbildning, både vad gäller stöd, arbets-
sätt och studietid. Fortlöpande kompetensut-
veckling för lärare kring språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt kommer att krävas, 
liksom ökade krav på att eleverna har tillgång 
till studiehandledning på modersmål. Den på-
började samverkan med Ronneby kring studie-
handledning online (eller motsvarande) kom-
mer därför att behöva permanentas. Viktigt är 
också att utreda huruvida ett upplägg vad gäller 
studietid på tre eller fyra år är mest gynnsamt 
för dessa elever och detta bör göras förbundsö-
vergripande.

Lärare vid Lars Kaggskolan kommer att fort-
sätta utvecklas kollegialt då detta är en känd 
framgångsfaktor. Vidare steg i utvecklingen av 
skolan är att se över lärmiljöerna så de motsva-
rar skolans tankar kring hur elever och lärare 
ännu effektivare lär och samverkar.
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Stagneliusskolan

sammanhållande pedagogisk helhetsidé samt 
en organisation som vilar på två ben; arbets-
organisation och utvecklingsorganisation. Sko-
lans lärcirklar utgör basen i utvecklingsorgani-
sationen och där arbetar personal kontinuerligt 
och systematiskt med pedagogiska lärfrågor 
direkt kopplade till helhetsidén. Under hösten 
har också en särskild satsning påbörjats med 
inriktning språk- och kunskapsutvecklande ar-
betssätt. Enheternas arbetslag samt ämneslagen 
utgör basen för arbetsorganisationen.

Skolans lärmiljöer har, under ett antal år, setts 
över och moderniserats för att harmoniera med 
den pedagogik och den kunskapssyn skolan 
strävar mot. Det ska finnas möjlighet till sam-
arbete och en mängd olika aktiviteter i klass-
rummet. Allt i enlighet med skolans utveck-
lingsplan och de prioriterade målområden som 
förbundet satt upp. Satsningen är planerad att 
fortsätta även under 2018.

Hösten 2017 har Stagneliusskolan totalt 1035 
elever inskrivna vid skolan. Detta innebär att 
skolan på två år ökat med strax över 100 elever. 

Vi tar dig till din framtid! 

Stagneliusskolan är en gymnasieskola som 
präglas av öppenhet, samarbetsvilja och ett  
vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och 
trivsam miljö. Vi tror på kraften hos varje elev 
och vi vet att din gymnasieutbildning är starten 
på ditt vuxna liv. 

Skolan består av tre skolenheter vilka leds av 
varsin rektor och erbjuder de högskoleförbe-
redande programmen samhällsvetenskapspro-
grammet och ekonomiprogrammet samt yr-
kesprogrammet handels- och administration. 
Stagneliusskolan bedriver också anpassad 
undervisning för elever med speciella behov 
inom så kallade autismspektrumtillstånd, AST-
enheten. De nationella program som erbjuds 
på AST är samhällsvetenskapsprogrammet, in-
riktning media, handels- och administrations-
programmet samt introduktionsprogrammet, 
individuell inriktning.

INFÖR 2018
Stagneliusskolan bedriver utbildning som i hög 
grad attraherar ungdomar som står i begrepp att 
söka till gymnasiet. Det stora sökintresset till 
framförallt ekonomi- och samhällsvetenskaps-
programmen har därför inneburit att organisa-
tionen fått utökas under senare år. Skolan har 
ett gott rykte och en lärarkår med hög kompe-
tens som, på ett ambitiöst och yrkesskickligt 
sätt, lotsar och stöttar eleverna mot målen. Den 
pågående digitala satsningen på skolan är av 
stor betydelse eftersom den moderna tekniken 
har inneburit att undervisningen bättre kan an-
passas till den enskildes kunskapsnivå och för-
utsättningar. 

Efter ett år med gediget förankrings- och in-
kluderingsarbete har nu skolan en styrande och 
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Att rusta skolan med resurser i form av pedago-
gisk personal samt lokaler är nu en viktig fråga.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2019-2020
Förmågan att attrahera ungdomar att söka till 
Stagneliusskolan är fortsatt hög. Rekryterings-
underlaget har så sakta börjat klättra uppåt vil-
ket troligen innebär ett större söktryck till Stag-
neliusskolans utbildningsalternativ. 
 
Modern teknik och satsningen på moderna lo-
kaler tillsammans med en traditionsrik miljö 
bidrar till att skapa en attraktiv utbildning, som 
lättare kan anpassas till den enskildes kun-
skapsnivå och förutsättningar. Utvecklingen av 
pedagogiska verktyg och metodik ger verksam-
heten större flexibilitet och bättre möjlighet för 
eleverna att nå kunskapsmålen.  

Den nu sjösatta pedagogisk helhetsidén, ut-
veckling av organisationen och lärcirklarna 
kommer att fortgå. Dessa medvetna satsningar 
är en garant för skolans gemensamma strävan 
att ständigt förbättra verksamheten. Skolans 
viktigaste uppgift är att utveckla och förbättra 
varje medarbetares prestationer. 

Skolan förutspår att söktrycket även till AST-
enheten kommer att vara stort. Behoven växer 
och verksamheten behövs. Lokalmässigt kom-
mer en flytt till sammanhållna lokaler att inne-
bära en större flexibilitet vad gäller såväl perso-
nal och kompetens som ekonomi. Vi bedömer 
också att en utökad samverkan såväl internt i 
förbundet (t ex andra IM-verksamheter) som 
externt med andra för eleverna viktiga aktörer 
blir allt viktigare.
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Ölands Gymnasium

Halltorps Gästgiveri. Skolan har också ett In-
troduktionsprogram språk (IMS) där nyanlända 
ungdomar utbildas mot kursmål årskurs 9. 

Skolan är belägen centralt i Borgholm med när-
het till allmänna kommunikationer. Lokalerna 
är moderna och inbjuder till studier. 

Enheten arbetar utifrån skolans utvecklings-
plan där de övergripande målen är att:
• Eleven alltid ska vara i centrum
• Vi ska ha väl implementerade rutiner som 
 underlättar verksamheten
• Tydlighet, trygghet och trivsel för både 
 personal och elever
• Kompetens och kvalité i alla led

Ditt framgångsrecept!

Ölands Gymnasium har de senaste två åren ge-
nomgått stora förändringar där elevantalet ökat 
snabbt till att idag nu plana ut. Nu ska en ny 
skola ta form. Innehållet på skolan förändras 
utifrån samhällets behov och framför allt det 
behov som idag och i framtiden kommer att 
finnas i Borgholms kommun.

Ölands Gymnasium bedriver idag vuxenutbild-
ning i form av Svenska för invandrare (SFI), 
Särskild utbildning för vuxna (Lärvux), Grund-
läggande vuxenutbildning (Gruv), Gymnasial 
vuxenutbildning (Gyvux), Vård och omsorgs-
utbildning (VO) samt restaurangutbildning på 
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INFÖR 2018
Hösten 2017 startades en orienteringskurs i 
yrkessvenska med inriktning mot vård och 
omsorg. Målet är att eleverna som går utbild-
ningen i januari 2018 ska gå över till vård- och 
omsorgsutbildning.

I samarbete med arbetsförmedlingen och Borg-
holms kommun startades i januari 2017 en trai-
neeutbildning. Även den med inriktning mot 
vård och omsorg då behovet av personal inom 
kommunen är stort inom detta område. 

En behovsinventering tillsammans med nä-
ringslivet och kommunen under hösten 2017 
kommer förhoppningsvis att leda till ytterligare 
nya utbildningar med start under 2018. Inven-
teringen visade att det finns en stor efterfrågan 
av hantverkare samt personal inom vård och 
omsorg och restaurangbranschen. 

Befintliga utbildningar kommer att fortsätta 
och utvecklas inom ramen för dagens verksam-
het med en förstärkning på marknadsföring så 
att fler får ta del av de kurser som idag bedrivs 
på skolan.

Flexibilitet och utveckling kommer att vara 
skolans kännetecken under kommande år. En-
treprenörskap är något som kommer att genom-
syra skolan och enheten hoppas med det få fler 
elever med möjligheter till egenansvar och nya 
utmaningar.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2019-2020
Antalet ungdomar på språkintroduktionen för-
väntas minska då inflödet av nya elever i det 
närmaste har upphört. Skolan ser en liten ök-
ning på SFI och det är idag svårt att säga hur den 
kommer att utvecklas. Även inom detta område 
ses en avtrappning när det gäller inflödet av nya 
elever.

Detta innebär att Ölands Gymnasium 2019-
2020 troligtvis till största delen kommer att 
vara en vuxenutbildning. Skolan måste hitta 
nya utbildningar som överensstämmer med 
samhällets behov. För att attrahera kommunin-
vånarna så ska enheten öka flexibiliteten och 
samarbeta med andra myndigheter och närings-
livet. Marknadsföring är en viktig del för att se 
till att allmänheten hittar till de utbildningar 
skolan bedriver. Det gäller att hitta balansen 
mellan utbud och efterfrågan. 

Skolan kommer att jobba vidare med alterna-
tiva lösningar såsom studier kombinerat med 
arbete och praktik. Utveckla yrkesutbildningar 
med förstärkt yrkessvenska även inom andra 
områden är vård och omsorg. 

Ölands Gymnasium har idag en stark perso-
nalgrupp med stora möjligheter till nya utma-
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FOTNOTER
1.  Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  
 trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bak 
 grund.
2.  Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur personal kan skapa en pedagogisk miljö  
 präglad av lugn och positiva förväntningar på de personer de arbetar med eller på annat  
 sätt har ansvar för i syfte att minska stress och problemskapande beteende
3.  Ifous (2015) Att forma skolan efter eleverna. Vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv
 svenska kommuner. 2015:2 Forskarnas rapport.
4.  SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt  
 stöd och åtgärdsprogram.
5. Skolverket (2016) Redovisning av uppdrag om en samlad redovisning och analys av  
 Skolverkets insatser inom området särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan,  
 Skolinspektionen (2015) Undervisning på yrkesprogram samt Skolinspektionen
 (2015) Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott. För arbetet med en  
 samlad elevhälsa och samverkan, se även Vägledning av elevhälsan, Skolverket och  
 Socialstyrelsen, tredje upplagan 2016.
6.  Kungliga Vetenskapsakademin (2010), School, Learning and Mental health – A syste- 
 matic Review
7.  Hattie. J (2014) Synligt lärande.
8. Forskning i korthet 2013:1. Kommunförbundet Skåne. Sammanfattning av Helen Tim- 
 perleys Teacher professional learning and development, Tio forskningsbaserade princi- 
 per för lärares professionsutveckling.
9.  SOU 2016:77 En gymnasieskola för alla
10.  Artikel 28 FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
11. SKL (2013)Vänd frånvaro till närvaro. Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i  
 kommuner
12.  Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras  
 en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §).
13.  Skolverket, Forskning för skolan, 2011. Vad fungerar? Resultat från utvärdering av  
 metoder mot mobbning.
14.  4 kap. 9 § skollagen (2010:800)
15.  Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad  
 erfarenhet i praktiken.
16.  1 kap. 5 § skollagen (2010:800)
17.  https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/ 
 verksamhetsutveckling/erfarenhetsutbyte-kritisk-del-i-kollegialt-samarbete-1.222269
18.  Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, Kommunförbundet  
 Skåne. En sammanfattning av Helen Timperleys bok Teacher professional learning and  
 development
19.  Arete meritering ger lärare en möjlighet synliggöra sin yrkesskicklighet och få den be- 
 dömd i ett meriteringssystem. Det ger en möjlighet för lärare att på ett strukturerat sätt  
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 reflektera kring sina kunskaper och sin praktik och meriteringssystemet är grundat i rele- 
 vant forskning.
20.  Begreppet ”adekvat digital kompetens” används av Skolverket för att tydliggöra att den  
 digitala kompetensen dels förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl använ- 
 dande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en
 absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till  
 elevernas förutsättningar och utbildningens inriktning.
21.  Skolverket (2016) It-användning och it-kompetens i skolan, samt Skolverket (2016)  
 Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet (Dnr  
 U2015/04666/S )
22.  Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt  
 lärande.
23.  digitaliseringens-transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591
24.  Initiativtagare är Stiftelsen Datorn i Utbildningen och Sveriges Kommuner och Landsting.
25.  Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av  
 IT, arbetar inkluderande och bidragit till kollegornas kompetensutveckling genom att  
 dela med sig av sina idéer och erfarenheter.
26.  Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, beslutad av förbundsstyrelsen  
 2016-01-27 27 Skolverket (2016) It-användning och it-kompetens i skolan, samt Skol- 
 verket (2016) Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skol- 
 väsendet
28.  Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, beslutad av förbundsstyrelsen  
 2016-01-28 och består av olika delmål för såväl elever, personal och förtroendevalda.
29.  SOU 2015:97 Välja yrke 
30.  Skolverket (2016) Slutbetyg i grundskolan, våren 2016.
31.  Skolverket (2017) Uppföljning av språkintroduktion
32.  Skolverket (2017) Redovisning av uppdrag om nyanlända under 25 år och deras  
 utbildningsbehov inom komvux.
33.  Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet - att stödja kunskapsutvecklingen  
 hos flerspråkiga elever
34.  Projektet innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund medverkar i att skapa en regional  
 struktur för studiehandledning online som bygger på samarbete mellan kommunerna i  
 sydostregionen för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud.
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