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Sammanfattning
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har försämrats kraftigt 
under 2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 
mkr. De budgeterade investeringarna för Kalmarsunds gymnasieförbund upp-
går till 5 mkr, av vilka 91 procent nyttjades. 

Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott om 14 mkr (2017; +3,8 
mkr, 2016; +3,1 mkr). Skolenheternas underskott beror till stor del på det ur-
holkade medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng och därmed svårig-
heter att få en ekonomi i balans. 

Under 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 17 av 23 mål, vilket 
ger en måluppfyllelse på 74 procent. 

Den 15 september 2018 hade förbundet 1 427 vuxenelever och 3 392 gymna-
sieelever varav 622 av gymnasieeleverna kom från andra kommuner än för-
bundets medlemskommuner. 

Under året var antalet medarbetare 613 vilket är en minskning med fyra medar-
betare sedan föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 529 jämfört 
med 521 för år 2017. Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 62 procent 
kvinnor. Totalt arbetade 329 kvinnor och 200 män i förbundet vid årsskiftet. 45 
medarbetare avslutade sin anställning under 2018. Personalomsättningen (på 
egen begäran) för året blev 5,74 procent. 15 medarbetare gick i pension under 
2018. Den totala sjukfrånvaron var 4 procent inom gymnasieförbundet. Medel-
åldern bland förbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,3 år.

I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut efter genomförd kvali-
tetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de natio-
nella målen. Skolinspektionen bedömer att huvudmannens styrning av gym-
nasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera avseende fungerar 
väl och att förbundet har goda rutiner för regelbunden informationshämtning 
och analys i uppföljningen av gymnasieskolan. 

I november beslutade styrelsen att starta en ny inriktning på bygg- och anlägg-
ningsprogrammet; mark och anläggning, lärling, från och med läsåret 2019/2020. 

Under hösten påbörjades projekteringen för att överta fastigheten Storken 4 
under år 2019. Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda och i takt med 
att elevkullarna ökar så har förbundet ett ökat lokalbehov. 

En ny grafisk profil och logotype beslutades av förbundsstyrelsen under våren 
2018 och implementerades hösten 2018. 
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Styrelseordförande har ordet
Det har varit ett händelsefullt 2018. Inte minst p.g.a. 
att det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasie-
förbund har försämrats kraftigt. Förbundets års-
bokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr 
och under året har vi arbetat intensivt med att hit-
ta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler och 
programutbud, så långt det är möjligt med bibehål-
len kvalité.

Gymnasieförbundet är en attraktiv och bra utbildningsanordnare som håller 
hög kvalité. Glädjande är att antalet elever som går ut med examensbevis har 
ökat varje år sedan 2014 och förbundet ligger högt i jämfört med riket. 

Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts under året med syfte att ut-
veckla och förstärka den yttre och inre organisationen. T.ex. har varumärkes- 
arbetet som genomfördes under våren 2017 lett till att en ny grafisk profil och 
en ny logotype beslutades av styrelsen under våren 2018. Även arbetet med 
olika projekt för mottagning och kartläggning  av nyanlända och nyanländas 
utbildning har genomförts för att få en snabbare integration och stärka elev-
ernas språkutveckling.   

Året avrundades med ett underskott men med en måluppfyllelse på 74 procent. 
Ett stort tack till alla medarbetare och nu laddar vi om för nästa års utmaningar. 

Kalmar i mars 2019
Dzenita Abaza (S)           

Moderaterna
(3)

Centerpartiet
(2)

Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(5)

MANDATFÖRDELNING STYRELSEN
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslu-
tande organ är styrelsen. Styrelsen består av 
fem förtroendevalda från Kalmar, samt två från 
vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Ord-
förande är Dzenita Abaza (S) och vice ordföran-
de är Sven Stenson (M). 
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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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StyrelseArbetsutskottPresidiet

Förbundschef

Verksamhets- 
områdeschef

Förbundsstaben

Lars KaggskolanJenny Nyströms-
skolan

Axel Weüdelskolan Mjölnergymnasiet Stagneliusskolan Ölands Gymnasium

AW1

AW2

JN1

JN2

JN3

JN4

LK1

LK2

LK3

LK4

ST1

ST2

ST3

Organisationsskiss

Axel Weüdelskolan
AW1 Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbild-

ning för vuxna)

AW2 Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxen- 
utbildning

Jenny Nyströmsskolan
JN1 Hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram

JN2 Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedels-
programmet

JN3 Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet

JN4 Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgspro-
grammet

Lars Kaggskolan
LK1 Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet

LK2 Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

LK3 Introduktionsprogram

LK4 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energi-
programmet, Fordons- och transportprogrammet

 

FÖRKORTNINGAR

Stagneliusskolan
ST1 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, 

information och kommunikation, Samhällsveten-
skapsprogrammet inriktning samhälle, AST-enheten 
(Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)

ST2 Ekonomiprogrammet, Handels- och administrations-
programmet

ST3 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteen-
devetenskap

Mjölnergymnasiet
MJ Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (Särskild utbild-

ning för vuxna)

Ölands Gymnasium
ÖG Introduktionsprogram, Svenska för invandrare (sfi) 

Lärvux (Särskild utbildning för vuxna), Grundläggan-
de vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning
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2018 2017 2016 2015 2014

Antal elever inom förbundet (15 sep) 3 392 3 368 3 349 3 099 3 005

Från förbundets kommuner inkl de som ej fått 
PUT* (15 sep) 2 770 2 800 2 762 2 491 2 407

Från andra kommuner (15 sep) 622 568 587 608 598

Elever från förbundet som studerar hos annan 
huvudman (15 sep) 617 664 671 643 704

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kommunbidrag och övriga statsbidrag 457 443 430 410 418

Nettokostnader i % av kommunbidrag och 
statsbidrag 104,5 % 99,5 % 98,2 % 98,8 % 97,5 %

Nettokostnader tkr/elev 141 131 126 131 136

Nettokostnader (mkr) 478 441 422 405 408

Finansnetto (mkr) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4

Årets resultat (mkr) -20,7 2,0 8,0 5,1 10,7

Eget kapital (mkr) 36 57 65 68 72

Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr) 124 155 105 70 106

Likvida medel (mkr) 92 94 62 93 84

Soliditet 22 % 27 % 37 % 45 % 40 %

Antal tillsvidareanställda 529 521 511 489 494

Antal anställda inkl visstid o timanställda 625 626 602 565 551

Löner och ersättningar (mkr) 327 311 278 262 261

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)

Förbundskontoret -738 -493 423 1 281 367

Lars Kaggskolan -4 265 -627 2 007 -3 463 -1 441

Stagneliusskolan 1 050 4 053 1 510 -4 354 350

Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan -10 621 -4 743 -4 272 -4 307 -2 367

Axel Weüdelskolan -887 3 800 1 816 936 2 186

Ölands Gymnasium inkl Komvux 494 1 219 3 293 -275 -404

Mjölnergymnasiet inkl komvux 190 126 -1 241 -2 005 -3 160

* Permanent upphållstillstånd

Fem år i sammandrag
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Övergripande händelser 
och resultat
UTVECKLING UNDER ÅRET
Gymnasieförbundet har lyckats väl i sin roll som utbildare.  
Antal elever som går ut med examensbevis har ökat varje år 
sedan 2014 och förbundet ligger högre jämfört med riket. För-
bundet har dock under de senaste åren haft kraftiga kostyman-
passningar på grund av demografiska förändringar av antalet 
16-19 åringar. Detta har inneburit en kraftig kostnadseffekti-
vitet samtidigt som bidraget från medlemskommunerna, vid 
sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts.  

Under våren 2018 har därför förbundet kartlagt sina kostnads-
nivåer för att visualisera effektivitet och skillnader mellan gym-
nasieförbundet och exempelvis riket. Utredningen visar att det 
årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invå-
nare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den genomsnitt-
liga kostnaden för en gymnasieplats i riket. För att skapa bättre 
handlings- och planeringsutrymme för kommande utmaningar 
har förbundet, under våren, haft dialogmöten med förbundets 
medlemskommuner om en permanent nivåhöjning av med-
lemsbidraget. Syftet har varit en avstämning av var förbundet 
är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommuner-
na gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla 
hög kvalité och att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning 
samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervis-
ningen som genomsnittet i riket. 

Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att 
utveckla och förstärka både den yttre och inre organisationen. 
Med start våren 2017 har, genom ett varumärkesarbete, grup-
per ur personalen, elever och politiker tagit fram varumärkes-
löften vilka har legat till grund för förbundets nya grafiska pro-
fil som beslutades av styrelsen under våren 2018. Tillsammans 
med den nya logotypen är den grafiska profilen en insats vilken 
ska tydliggöra kommunikationen mot förbundets målgrupper 
och ge en enhetlig kommunikation utåt som visar att gymna-
sieförbundet ligger i framkant och ger fler möjligheter. 

Integrering av språkpraktiken i undervisningen är en aktivitet i 
projektform vilken presenterades för styrelsen i februari. Syf-
tet med projektet är att få en snabbare integration, att stärka 



8. Årsredovisning 2018

elevernas språkutveckling och att få en ökad målupp-
fyllelse genom en strukturerad språkpraktik kopplad 
till undervisningen. 

I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut 
efter genomförd kvalitetsgranskning av huvudman-
nens styrning av gymnasieskolan mot de nationella 
målen. Skolinspektionen bedömer att huvudmannens 
styrning av gymnasieskolan avseende granskningens 
frågeställningar i flera avseende fungerar väl och att 
förbundet har goda rutiner för regelbunden informa-
tionshämtning och analys i uppföljningen av gymnasie-
skolan. 

Under sommaren har förbundet, med sina 10 sam-
verkanskommuner i sydostregionen, utökat det redan 
etablerade samarbetet genom ett tilläggsavtal som 
reglerar parternas samverkan kring utbildning för ny-
anlända. Avtalet avser de nyanlända som söker asyl, är 
boende eller huvudsakligen vistas i respektive kom-
mun och har rätt till gymnasieutbildning enligt föränd-
ringarna i lagarna (2016:752) och (2017:353). 

I september slutredovisades projektet ”Riktade insat-
ser för nyanländas utbildning” för styrelsen. Projek-
tet har pågått under 2016-09-15 till 2018-06-30 och 
omfattat ca 4,8 mkr. Resultatet av projektet är bland 
annat att förbundet har fått bättre förutsättningar 
för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. 
Förbundet har även fått ökad kompetens och bättre 
förutsättningar att i undervisningen möta elever med 
annat modersmål än svenska samt en större medve-
tenhet om språkets betydelse för kunskapsutveckling 
för alla elever.

I november beslutade styrelsen att starta en ny inrikt-
ning på bygg- och anläggningsprogrammet; mark och 
anläggning, lärling, från och med läsåret 2019/2020. 
Branschen har länge uttryckt ett starkt önskemål om 
arbetskraft inom mark och anläggningsarbeten och 
garanterar i nuläget fyra lärlingsplatser per årskurs. 
Under november fattade även styrelsen beslut om 
byte av skolnamn för Ölands Gymnasium för att bättre 
spegla nuvarande och framtida verksamhet. Nytt namn 
för skolan från och med 1 januari 2019 är Ölands ut-
bildningscenter.

Under hösten påbörjades projekteringen för att över-
ta fastigheten Storken 4 under år 2019. Flera av för-
bundets skolor är i dag trångbodda och i takt med att 
elevkullarna ökar så har förbundet ett ökat lokalbehov. 
Gymnasieförbundets möjlighet att hyra Storken 4 av 
KIFAB innebär att förbundet kan samla ihop verksam-
het och koncentrera hyresavtal till färre fastighetsäga-
re vilket i sin tur ger pedagogiska, praktiska och ekono-
miska vinster.

Under året har det skett stora förändringar inom det 
svenska utbildningsväsendet. Ny gymnasiereform, re-
viderad läroplan, förändring av gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildning samt en förändring av kommunalla-
gen. Allt detta sammantaget ställer krav på att revidera 
såväl språkbruk som justeringar av innehåll så att nu-
varande förbundsordning känns modern och tidstro-
gen. Under december beslutade därför styrelsen om 
en revidering av förbundsordningen.



9. Årsredovisning 2018

VERKSAMHETSUTVECKLINGSFOND 
- RAPPORT 2018
För att uppmuntra och stimulera utvecklingen av gym-
nasieförbundets enheter avsätts skolutvecklingspeng-
ar årligen. Sedan 2011 har gymnasieförbundet avsatt 
medel till en Verksamhetsutvecklingsfond som ska ge 
Kalmarsunds Gymnasieförbund en positiv "växtimpuls" 
med syfte att utveckla enheterna och dess verksam-
het. Projekten ska ha en framåtsyftande karaktär och 
sporra till att nyskapande tankar och idéer sprids.

Under 2018 beviljades medel för 1 592 755 kr ur verk-
samhetsutvecklingsfonden. Av de 42 projektansök-
ningar som kom in, var det 17 som beviljades medel 
helt eller delvis. Så här fördelade sig antalet beviljade 
projekt mellan skolorna:
• Axel Weüdelskolan 3 projekt
• Jenny Nyströmsskolan 6 projekt
• Lars Kaggskolan 5 projekt
• Stagneliusskolan 2 projekt
• Förbundsövergripande 1 projekt

Projekt som genomförts via fonden under 2018 är bl.a. 
att med stöd av digitala hjälpmedel kunna bedriva flex-
undervisning på kurserna inom svenska för invandrare 
så det går att kombinerar studierna med arbete, prak-
tik, föräldraledighet, m.m. Elever på språkintroduk-
tionsprogrammet har genomfört en studieresa som 
bl.a. syftar till att skapa ett forum där det finns möj-
lighet för eleverna att dela och utveckla gemensam-
ma erfarenheter och etablera nätverk mellan de olika 
programmen. Ett annat projekt har gett förbundets 
personal verktyg som hjälper dem att tänka genus och 

normkritik i vardagsarbetet med elever. På en av sko-
lorna har lärarna stärkts i sitt arbete med systematiskt 
reflektionsarbete kring lärandeprocesser.



10. Årsredovisning 2018

Årets resultat
VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM HAR  
PÅVERKAT DET EKONOMISKA UTFALLET
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund 
har försämrats kraftigt under 2018. Förbundets års-
bokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr. 
Ett negativt resultat har endast varit aktuellt ett år 
innan i förbundets historia, år 2013, då resultatet var 
minus 0,5 mkr.  Vid delårsbokslutet prognostiserades 
årets resultat till ett underskott om 24,1 mkr, vilket 
alltså ändå innebär en viss återhämtning under hösten.

Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott 
om 14 mkr (2017; +3,8 mkr, 2016; +3,1 mkr). Skolen-
heternas underskott beror till stor del på det urholka-
de medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng 
och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.
 
Den gemensamma verksamheten (politik, förbunds- 
kontor, projekt och satsningar m.m.) bidrar till årets  
resultat med 1 mkr. Verksamheten för förbundets  
Restaurang och café uppvisar ett överskott om 0,5 mkr 
vilket redovisas tillsammans, och är därmed medräknat, 
i enheternas utfall. 

Utöver detta är det vikande elevunderlaget inom språk- 
introduktionen en del av det ekonomiska underskot-
tet. De personella och materiella resurserna har inte 
kunnat anpassas i samma takt som utbetalningarna 
från migrationsverket har minskat. Dessutom påverkas 
ekonomin av det faktum att gymnasieförbundet inte 
får söka bidrag för de eleverna som går i förbundets 
skolor men är bosatta utanför förbundets medlems-
kommuner. De totala intäkterna från Migrationsverket 
är 11,1 mkr för året vilket är en kraftig minskning i jäm-
förelse med när vågen av nyanlända var som störst. 
Sedan vågen av nyanlända började, har bidragen från 
migrationsverket halverats och reducerat gymnasie-
förbundet budget med ca 11 mkr. 

Under 2018 beslutades, beräknades och betalades ett 
extra bidrag ut till enskilda huvudmän avseende åren 
2010-2014. Detta då kommuner/kommunalförbund 
är ålagda att göra så när den egna gymnasieverksam-
heten med givna medel gått med underskott. Frisko-

Resultat mot budget interkommunala 
ersättningar 2015-2018, i tkr
Gymnasieelever
inkl. AST och gymnasiesärskoleelever

År 2018 2017 2016 2015
Interkommunala 
kostnader -7 206 -5 276 -3 313 8 954

Interkommunala 
intäkter -2 130 2 648 3 697 6 869

Summa -9 335 -2 628 384 15 823

Statsbidrag

Försäljning mm

Interkommunal ersättning

Hyresintäkter

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

72%

6%
7%

14%

1%

FINANSIERING

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Extra bidrag friskolor

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

8%12%

13%

14%

4%

2%

KOSTNADSFÖRDELNING

Statsbidrag

Försäljning mm

Interkommunal ersättning

Hyresintäkter

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

72%

6%
7%

14%

1%

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Extra bidrag friskolor

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

8%12%

13%

14%

4%

2%
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lorna erhåller gymnasieförbundets budgeterade elev-
peng per program. Går den gymnasiala verksamheten 
med underskott har för lite medel delats ut. Bidraget 
uppgick till 5,9 mkr och belastar det interkommunala 
kontot. Enligt RKR R9 ska inträffade händelser under 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår som finns 
oberoende av framtida handlande redovisas som av-
sättningar. En avsättning får endast redovisas om det 
finns ett sannolikt utflöde av resurser för att reglera en 
legal förpliktelse, där även en tillförlitligt uppskattning 
av beloppet kan göras. Detta innebär att motsvarande 
beräkningar för åren 2015-2018 har tagits upp i bok-
slutet (5,3 mkr) som en avsättning.

Avsättningen för omstruktureringen av Stage4you 
(numera Mjölnergymnasiet) är i och med årets bok-
slut avslutad. Avsättningen gjordes för att täcka den 
utfasning av gymnasieverksamhet som beslutades 
av förbundets styrelse 2015. Kvarstående avsättning 
2018 skulle täcka de hyreskostnader förbundet hade 
för lokaler i Torsås som inte längre nyttjas för gymna-
sieverksamhet. Avtalet avslutades juni 2018.

Kostnaderna för förbundets premier för den förmåns-
baserade ålderspensionen (FÅP) är lägre vid bok-
slutet i förhållande till den prognos som erhölls vid 
delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Detta 
var känt redan vid delårsbokslutet. Till detta kommer 
lägre kostnader för den beräknade löneskatten. Dessa 
plusposter nyttjas till viss del för den ökade pensions- 
skuldens förändring samt något högre skuld för se-
mesterskulden än prognostiserat. Totalt sett resulte-
rar dock finanser, pensioner och semesterlöneskuld i 
ett resultat om plus 3 mkr. 

Åtgärder som vidtagits under året för att 
uppnå budgetföljsamhet
Sammanfattningsvis är årets prognos ett direkt  
resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt urhol-
kat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från medlem-
skommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på 
en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostna-
den för en gymnasieplats i riket. Gymnasieförbundet 
flaggade för detta scenario tidigt på året 2018 och har 
med anledning av detsamma haft dialogmöten, om en 
nivåhöjning av medlemsbidraget, med medlemskom-
munerna.

Gymnasieförbundet har vidtagit ett antal åtgärder för 
att få en budget i balans. Förbundet arbetar intensivt 
med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lo-
kaler och programutbud så långt det är möjligt med 
bibehållen kvalité. Återhämtningen som ändå har skett 
mellan prognosen vid delåret och årets resultat kan 
härledas till dessa. I åtgärderna ingår bland annat att 
se över antal grupper och grupperstorlekar inom för-
bundets språkintroduktionsprogram. Programmet har 
under året sett en avsevärt minskad elevtillströmning. 
Nu behöver verksamheten minska, både personellt 
och lokalmässigt, och detta ett par år efter en mer än 
fördubbling av elevantalet.

Även verksamheten på restaurang- och livsmedels-
programmet och estetiska programmet ses över. Pro-
grammen har stora underskott trots de tidiga åtgärder 
som gjordes med start 2015 då förbundet beslutade 
att avsluta parallella utbildningar på Ölands Gymnasi-
um och på Stage4you i Torsås. Effekten som gymna-
sieförbundet hoppades på, att elevantalet på program-

Gymnasieelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbun-
dets skolor samt genomsnittlig intäkt 2015-2018.

År 2018 2017 2016 2015
Antal elever 542 521 534 530

Antal AST-
elever 20 20 20 20

Intäkt per elev 
genomsnitt 119 200 kr 111 100 kr 115 500 kr 106 300 kr

Särskoleelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbun-
dets skolor samt genomsnittlig intäkt 2015-2018.

År 2018 2017 2016 2015
Antal elever 34 35 36 33

Intäkt per elev 
genomsnitt 411 300 kr 381 000 kr 370 400 kr 317 900 kr

Andra utbildningsanordnare som eleverna  
söker är: 
År 2018 2017 2016 2015

Andra kommuner 73 77 91 85

Fristående skolor i 
Kalmar 512 522 534 544

Fristående skolor övriga 
landet 67 71 38 42

Totalt 652 670 663 671
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men i Kalmars skolor skulle få ett uppsving, uteblev. På 
grund av ovanstående, kommer förbundet även under 
våren 2019 fortsätta med att jämföra och kartlägga 
sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och 
skillnader mellan bland annat Kalmarsunds gymnasie-
förbund och andra kommunalförbund. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 
att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 
blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlems- 
kommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka 
med ca 20 procent fram till år 2027. Elevökningen kom-
mer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och 
analyser för att optimalt möta förändringarna gällande 
exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.

Satsningen på de nya lokalerna, beskrivna ovan, kom-
mer att öka förbundets hyreskostnader med ca 8 mkr. 
Till den ökade lokalkostnaden kommer de kostna-
der som förbundet haft för ensamkommande elever.  
Antalet ökade kraftigt med mer än 300 elever under 
bara två år. En del av dessa kostnader har finansie-
rats genom migrationsverket men en stor del och en  
ökande andel är numera ofinansierad på grund av 
åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och för-
ordningar gällande möjlighet till uppehållstillstånd för 
elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till ut-
bildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som 
fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden.

Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför 
eventuella lagförändringar (”En attraktiv gymnasieut-
bildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja 
och fullfölja en gymnasieutbildning”, ”Det stämmer! 
Ökad transparens och mer lika villkor”) som kommer 

att påverka ekonomin. Storleken på de ekonomiska 
konsekvenserna är svåra att beräkna men förslagen 
kommer innebära ökade kostnader både för kärnverk-
samheten och för den administrativa verksamheten. 
 
En annan ekonomisk utmaning under den kommande 
perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesats-
ningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (förste 
lärarreformen). Även om löneökningarna för satsning-
arna har varit fullt finansierade av staten så finns ing-
en ersättning för den ökning av pensionskostnaderna 
som satsningar faktiskt innebär.

INVESTERINGSREDOVISNING
Ett av förbundets ekonomiska mål är att förbundets 
nettoinvesteringar ska självfinansieras. Målet stäms av 
under planeringsperioden vilket vid bokslut 2018 inne-
bär en avstämning på åren 2018-2020. Resultat (efter 
avdrag för återbetalning till friskolor), avskrivningar 
och förändring av pensionsskuld ger ett utrymme för 
investeringar om 8,79 mkr för perioden. Årets utfall 
för investeringar tillsammans med prognosen för de 
två kommande åren uppgår till 21,86 mkr vilket alltså 
inte ryms inom givet utrymme. 

2018 års negativa resultat reducerar utrymmet för att 
självfinansiera förbundets investeringar. Investerings-
budgeten för 2019 är uppräknad med investeringsbe-
hovet i och med flytten till Storken. Dessa två parame-
trar resulterar i att investeringsutrymmet inte räcker 
till de planerade investeringarna under avstämnings-
perioden. Målet är därmed inte uppfyllt. 

De budgeterade investeringarna för 2018 uppgår till  
5 mkr. Detta är 2,8 mkr mindre i utrymme än under 
2017. Flertalet av de kopiatorer som skulle köpas in 
enligt ny policy (till skillnad från förut då de leasades) 

Totalt Prognos 2020 Prognos 2019 Bokslut 2018

Resultat -3,8 5,3 0,5 -9,5

Avskrivningar 13,2 4,4 4,4 4,3

Förändring av pensionsskuld -0,6 0,2 0,2 -1,0

Utrymme 8,8 9,9 5,2 -6,2

Investeringar 21,9 5,0 12,3 4,6

Självfinansiering - Investeringar
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är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med 
ett belopp i investeringsbudgeten 2018. Den investe-
ringsplan som Stagneliusskolan har jobbat efter under 
tre år avslutades i och med 2017 och skolan har nu fått 
en budget för investeringar i anpassad nivå. Totalt sett 
har gymnasieförbundet investerat för 4,6 mkr vilket 
innebär 91 procent av budget. Motsvarande siffra vid 
förra bokslutet uppgick till 97 procent. 

Gemensam verksamhet avser investeringsmedel 
för den förbundsövergripande verksamheten samt  
Restaurang och café. Förbundsövergripande finns en 
budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag 
från verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd 
att främja utveckling av verksamheterna. På denna 
post är i stort alla medel nyttjade (0,4 mkr). Restau-
rang och caféverksamheten har köpt in grytor, frys-
skåp, nya bänkar och en ugn till förbundets skolkök 
och gjort ett visst överdrag på ,från årets början, givna 
medel (0,8 mkr) med 0,1 mkr. Tilläggsbudget besluta-
des under årets slut för uppkomna behov.

Lars Kaggskolans i hög grad tekniska och resurskrä-
vande program är i ständigt behov av modern utrust-
ning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. 
Detta innebär att inköp av ny utrustning till yrkes- 
programmen även i år utgör en stor del av skolans to-
tala investeringsbudget. Vidare har skolan fortsatt det 
påbörjade arbetet med att skapa inspirerande och triv-
samma lärmiljöer. Vid bokslutet har skolan investerat  
1 mkr av den givna budgeten på 1,3 mkr. Utöver inköp 
till yrkesprogrammen så har inventarier till gemensamma 
klassrum köpts in. 

Årets investeringsmedel på Stagneliusskolan har 
överskridit sin investeringsbudget med 0,15 mkr  
(0,65 mkr). Installation av övervakningskameror i sko-
lan och nya elevskåp på grund av ökat elevantal har 
varit de stora kostnaderna utöver mindre inköp för  
inventarier till  arbets- och klassrum.

Jenny Nyströmskolans investeringar har främst bestått i 
förnyade lärmiljöer på skolan. Klassrum behöver skapas 
och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt 
med nya pedagogiska undervisningsmetoder. Utöver det-
ta så har en översyn av skolans belysning gjorts och arma-
turer är utbytta (0,45 mkr). 1,4 mkr av budget på 1,7 mkr 
är nyttjat vid årets slut.

Axel Weüdelskolan har investerat i nyuppsättning-
ar av stolar och bänkar till klassrum och arbetsrum. 
Även en investering i skolans entré är gjord under året. 
År 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och  
motionsredskap köptes in till skolan. Även undervisnings-
redskap i form av digitala redskap köptes in. Dessa be-
lastar kostnadsmässigt årets investeringsbudget med 0,15 
mkr och bidrar till ett mindre överdrag av årets investe-
ringsbudget (0,23 mkr av 0,20 mkr nyttjades).

På Ölands Gymnasium har den digitala utrustningen i sko-
lans klassrum inventerats och setts över. 0,1 mkr har tagits 
i anspråk för behovet. Ett mindre överskott motsvarande 
Axel Weüdelskolans överdrag återfinns vid årets slut.
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MÅL, BALANSKRAV OCH GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING
Utöver självfinansiering av investeringar så har förbundet yt-
terligare tre ekonomiska mål.

Likviditetsmål
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbun-
dets genomsnittliga likviditetssaldo uppgå till minst 50 mkr/må-
nad. Målet är uppnått.

Totalt Prognos 
2020

Prognos 
2019

Bokslut 
2018

Årets likviditets- 
saldo genomsnitt 65 65 65 65

En månadsutbetalning 56 58 56 54

Soliditetsmål
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbun-
dets genomsnittliga soliditet exklusive pensionsförpliktelserna 
minst uppgå till 30% samt bibehålla en positiv soliditet inklusi-
ve förpliktelserna.

Totalt Prognos 
2020

Prognos 
2019

Bokslut 
2018

Soliditetsmål >30% 29 % 32 % 32 % 22 %

Soliditetsmål inkl. 
ansvarsförbindelsen >0% 6,7 % 12 % 11 % -2 %

Målet att bibehålla en positiv soliditet exklusive förplik-
telserna är inte uppfyllt.  Prognosen för soliditeten exklusive 
förpliktelserna, avseende avstämningsperioden år 2019-2021, 
anger att målet nås då 2018 års underskott, enligt kalkylerna, 
hämtats hem.

Målet att bibehålla en positiv soliditet inklusive  
förpliktelserna är uppfyllt.
 
AVSTÄMNING BALANSKRAV
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunal- 
förbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att  
gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt resultat efter av-
drag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balan-
skravet om intäkterna överstiger kostnaderna.

Tabellen ovan visar att gymnasieförbundet inte klarar balans-
kravet 2018 trots att hänsyn är taget till återbetalning till frisko-
lorna vilken förbundet avräknar vid balanskravsutredningen då 
återbetalningen är hänförlig till tidigare år och innevarande år 
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Prognos 2021 Prognos 2020 Prognos 2019 Bokslut 2018

Årets resultat 0,5 0,5 0,5 -20,7

Återbetalning friskolor 0 0 0 11,2

Balanserat resultat 0,5 0,5 0,5 -9,5

Återställning negativt resultat 2018 4,8 4,8 0,0 0,0

Resultat 5,3 5,3 0,5 -9,5

enligt RKR R9. De totala utbetalningarna hade dessut-
om täckts av det sammanlagda resultatutrymme tidi-
gare år genererat. Enligt tabellen visas även förbundets 
planering för att återställa det negativa resultatet efter 
2018 års bokslut. Ingen återställning sker år 2019. År 
2019 fokuserar förbundet på att genomföra de åtgär-
der som krävs för att komma i ekonomisk balans. Efter 
år 2021 är resultatet enligt kalkylen återställt.
 
Bedömning - god ekonomisk hushållning
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 
på att pengarna används till rätt saker och att de ut-
nyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras 
även att budgeten ska upprättas så att intäkterna över-
stiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att 
för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
 
Efter årets ekonomi och resultat så görs bedömningen 
att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushåll-
ning;
 

Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med 
mål, upprättade planer och program för att följa upp 
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.
 

Förbundet har en beredskap för att möta framti-
da utmaningar genom att i god tid inför förväntade 
förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsätt-
ningar för omstrukturering av verksamheter och  
dialogmöten med medlemskommuner om nivåhöjning 
av medlemsbidraget.

Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder 
för att få en budget i balans. Förbundet arbetar  
intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller per-
sonal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt 
med bibehållen kvalité.

Förbundet har en finansiell beredskap i form av 
kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga d.v.s. en 
god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har un-
der flera år byggts upp av goda resultat för att kunna 
användas till mer ekonomiskt ansträngda år, vilket 2018 
har varit. 

PENSIONSMEDEL
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att för-
säkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden 
i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets 
pensionsskuld redovisas enligt den så kallade bland-
modellen.

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Avsättningar för  
pensioner 2,7 1,7 1,8

Ansvarsförbindelse 40,0 36,9 37,3

Särskild avtalspension 0 0 0

Totala pensionsför-
pliktelser 42,7 38,6 39,1

Återlånade medel 42,7 38,6 39,1

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser 
uppställt enligt rek 7.1.

 
Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser  
intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i  
balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Se sam-
manställningstabell ovan.
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Måluppfyllelse
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Måluppfyllelse

VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Förbundets tydliga styrkedja tillsammans med skolornas  
interna systematiska kvalitetsarbete och en förbättrad  
förbundsövergripande uppföljning gör att förbundet har nått 
17 av de 23 målen (74 procent). För flertalet av målen har 
gymnasieförbundet höjt sina värden. Värt att notera är att 
målen för alla verksamhetsmål inom det prioriterade området 
Normer, värden och inflytande är uppnådda. Detta ger en bra 
grund för skolornas fortsatta arbete mot högre måluppfyllelse 
inom Kunskap, utveckling och lärande. Det systematiska kvali-
tetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att 
fokusera på att utveckla kvaliteten på skolorna inom undervis-
ningsnära målområden.

Skolinspektionen har under 2018 genomfört två tematiska 
kvalitetsgranskningar på förbundets skolor, en gällande ut-
manande undervisning för högpresterande elever vid Jenny  
Nyströmsskolan skolenhet 3 och en granskning av studie- och 
yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram - Stagnelius-
skolan skolenhet 2. Granskningen "Utmanande undervisning 
för högpresterande elever" är avslutad och Skolinspektionen 
bedömer att Kalmarsunds gymnasieförbund har vidtagit till-
räckliga åtgärder. Gällande granskningen av studie- och yrkes-
vägledningen på gymnasiala yrkesprogram ska förbundet före 
den 13 september 2019 redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
så att lärare och studie- och yrkesvägledare har en gemensam 
bild av uppdraget med den vida studie- och yrkesvägledningen 
samt tydliggöra lärarnas ansvar för att inom den vida studie- 
och yrkesvägledningen vidga elevernas perspektiv och motver-
ka begränsningar i elevernas framtida studie- och yrkesval. 

• Kunskap, utveckling och lärande
• Normer, värden och inflytande
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad  
 erfarenhet
• Digital kompetens
• Attraktiv och konkurrensmässig utbildnings- 
 organisation - entreprenöriellt lärande
• Integration
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Måluppfyllelse 2018
MÅL RESULTAT MÅL
Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 93 % 90 %
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet. 14,7 Över 14,7
Elevernas totala närvaro ska öka. Oförändrad Öka
Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det. 7,4 7,5

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp. Nej Ja

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.

12,9 12

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 92 % 90 %

Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 8,2 % 7,6

Normer, värden och inflytande
Eleverna anser att deras skola som helhet fungerar bra. 8,2 7,2

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 7,3 7

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 6,7 6,2

Eleverna känner sig trygga i skolan. 8,4 7,9

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 4,4 4,4

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt 
utvecklingsarbete för att ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.

Uppnått Öka

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet ska öka. 11 % 9 %

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås. Uppnått Ja

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasie- 
program till elever som ska söka till gymnasieskolan.

8,2 6,9

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.

81 % 80 %

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. 20 % 30 %

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka. Uppnått Ja

Integration
Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet ska öka. 7 % 11 %

Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt program 
ska öka.

45 % 30 %

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka. Uppnått Ja
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Uppföljning av prioriterade
målområden
MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Skolorna framhåller elevhälsateamens tidiga involverande i 
snabbare stöd för elever med studiesvårigheter, både i klasser-
na och individuellt med enskilda elever som en faktor till den 
höga måluppfyllelsen. Flera skolor arbetar målmedvetet med 
att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. elevhälsateamen (EHT) ute 
i ordinarie undervisningsgrupper med eleverna. Skolorna kom-
mer att utveckla kvaliteten i undervisningen genom '' kollegialt 
lärande samt en tydligare systematik gällande uppföljning i  
arbets- och ämneslag med kvalitetsmått på verksamheten för 
högre måluppfyllelse i fokus.

De elever som inte klarat av gymnasieexamen beror i flera 
fall på hög frånvaro, många gånger orsakad av psykisk ohälsa. 
Skolorna har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka 
elevernas psykiska välbefinnande och minska elevernas upp-
levelse av stress. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna 
tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer 
som t.ex. primärvården och BUP. 

Flera rektorer pekar på att av de elever som inte når examen 
är det många som inte når målen i de gymnasiegemensamma 
ämnena. Skolorna kommer att arbeta för att tidigt upptäcka 
dessa elever och identifiera deras behov. 
Resultat: 93 procent målet är nått  
(mål: över 90 procent)

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med  
examen ska vara högre än rikssnittet. 
Jämförelsetalet för de elever som tagit gymnasieexamen har 
ökat för tredje året i rad och som trenden ser ut kommer 
gymnasieförbundet att nå rikets nivå nästa år. Analysen är att 
skolorna har lyckats bra med att få eleverna till godkänt i sina 
kurser (se ovan) medan andelen elever med riktigt bra betyg är 
lägre än i riket. På program där jämförelsetalet har höjts avse-
värt har lärarna de senaste två åren utvecklat undervisningen i 
kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med 
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det formativa lärandet. Ett arbetssätt som ger elever-
na en förståelse för vad som krävs av dem för att nå 
ett högre betyg.

Skolorna kommer att fördjupa arbetet mot ett fram-
gångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Dessutom kommer rektorerna 
att utifrån sina skolenheters förutsättningar fortsät-
ta det systematiska arbetet med att diskutera betyg, 
betygssättning och hur eleverna ska få fått tillräcklig 
information om på vilka grunder betyg sätts. 
Resultat: 14,6 målet är inte nått  
(mål: över 14,7)

Elevernas totala närvaro ska öka.
Närvaron ligger kvar på samma nivå som förra året. 
Flera av gymnasieskolans nationella program har vänt 
en negativ trend och har nu ökat närvaron, om än blyg-
samt. Den stora förändringen i ungdomsskolan ser vi 
hos eleverna på introduktionsprogram - språkintroduk-
tion där det skett en betydande minskning av närvaron. 

Gymnasieskolorna praktiserar en mer aktiv och tidig 
aktivering av stödinsatser för elever med frånvaro. 
Rektorerna har varit tydliga mot eleverna när det gäller 
att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapporte-
ring till CSN vid hög frånvaro. Detta tillsammans med 
en restriktiv hållning till ledighet främjar närvaron. 
Under läsåret 2018/19 kommer gymnasieskolorna att 
implementera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna 
bland personal gällande arbetet med en enskild elevs 
höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser 
hög frånvaro kan få. Dessutom sätts fokus på hur gym-

17 av 23 
mål är 

uppfyllda

nasieförbundet ska kartlägga elevers frånvaro och hit-
ta metoder som främjar närvaro.

På språkintroduktion kan nedgången i närvaron till 
stor del förklaras av en betydligt oroligare situation ut-
anför skolan. Många elever är i en asylprocess, där de 
väntat länge på besked kring uppehållstillstånd. Denna  
osäkerhet och väntan, påverkar måendet hos många 
elever, vilket i sin tur också påverkar deras närvaro i 
skolan på ett negativt sätt. Cirka 20 procent av eleverna 
har blivit uppskrivna i ålder och flyttade till andra orter 
vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig till och från 
skolan. Heltidsmentorerna på Lars Kaggskolan fortsät-
ter utveckla sitt arbetssätt, nu med tydligare fokus mot 
att öka närvaron och på andra sätt, tillsammans med 
lärarna, skapa bra förutsättningar för lärande. 

För vuxeneleverna har närvaron minskat. Många av 
eleverna har möten inbokade med andra myndighe-
ter som t.ex. arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa 
möten ibland en hel dag. Den ökade tillgången till  
arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studie-
tid. Eftersom vuxenutbildningen inte har närvaroplikt 
väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som disku-
teras flitigt mellan lärare och elev och vikten av detta. 
Skolorna har en organisation som är flexibel och täck-
er upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven inte 
kan närvara.
Resultat: Närvaron oförändrad. Målet är inte 
nått. (mål: en ökning)



21. Årsredovisning 2018

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det
På gymnasieförbundets skolor finns lärare som gör allt 
för att eleverna ska känna sig sedda och lyckas med 
skolarbetet. Lärarna arbetar medvetet för att eleverna 
ska få den hjälp de behöver och önskar. Genom ökad 
tydlighet med stöd av digitala hjälpmedel så går det  
arbetet framåt. På introduktionsprogrammet framhåller 
rektorerna den starkt individualiserade undervisning-
en som en framgångsfaktor då det skapar starka och  
givande relationer mellan eleverna och personalen.

Det finns stora variationer i resultaten mellan  
programmen. Det finns självklart inga enskilda enkla 
orsaker som förklarar detta utan beror på flera fakto-
rer. Rektorerna konstaterar att relationen mellan elev 
och lärare är viktig och anser att lärarkollegiet som 
helhet är starka här. Det är ledarskapet i klassrummet 
och förmågan att skapa ett gott lärandeklimat som är 
avgörande för framgång. Skolorna behöver flytta fram 
positionerna ytterligare när det gäller extra anpass-
ningar i klassrummet och rektorerna menar att nya 
EHT-rutiner1 kommer att bidra till att eleverna upple-
ver att de får tidigt hjälp och stöd när behov uppstår.
Resultat: 7,4 målet är inte nått (mål: över 7,5)

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Förbundet har under året infört en ny EHT-rutin där gym-
nasieskolorna har kommit olika långt i implementeringen 
av processen. Rutinen möjliggör ökade och mer effektiva 

1  Elevhälsateam - kuratorer, skolsköterskor, speciallärare/-pedagoger 
  och studie- och yrkesvägledare 

kontaktytor mellan skolans olika professioner vad gäller 
det gemensamma elevhälsoarbetet. En tydligare struktur, 
ärendegång, uppföljning och dokumentation är positiva 
förändringar i och med den nya rutinen. Vad gäller extra 
anpassningar och inkluderande undervisning har skolor-
na en bit kvar innan lärare automatiskt tänker inkluderan-
de redan när de planerar sin undervisning. Analysen av 
enkäten Elevhälsans och lärares samarbete ger en bild av 
att flertalet inblandade (nästan 82 procent av lärarna och 
EHT) tycker att det finns tydliga rutiner för samarbete 
mellan lärare och elevhälsan. 50 procent av lärarna tycker 
att elevhälsans personal hjälper dem att bättre förstå och 
möta elever i behov av stöd. 39 procent av EHT tycker 
att lärare vänder sig tidigt till elevhälsan med frågor kring 
elever med behov av stöd. 

Arbetet med den nya EHT-rutinen fortsätter, då det i 
en modern skola måste arbetas i team runt eleverna 
med alla olika professioner. EHTs uppdrag kommer att 
förtydligas och skolorna kommer att öka det proaktiva 
arbetet gentemot elever med svårigheter i studierna. 
Varje arbetslag kommer att ha alla elevhälsans profes-
sioner kopplade till sig med möten i olika former. Målet 
är ett ökat arbete direkt i klassrummet för EHTs sam-
lade kompetens och färre “en-till-en möten”. Skolorna 
kommer att öka tillgänglighet av elevhälsans personal 
i klassrummet för att direkt hjälpa läraren att utarbeta 
konkreta metoder för stöd och hjälp. Det stöd som ges 
behöver komma tidigare än det gör idag. 

Skolorna behöver utveckla arbetet kring studieteknik, 
stresshantering, fysisk hälsa (sömn, ANDT, kost etc.), 
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psykisk ohälsa etc. och i det har EHT en stor del med 
insatser direkt ut mot klasser.

Förbundet behöver förtydliga och komplettera den nya 
EHT-rutinen och implementera den ytterligare.
Resultat: målet är inte nått

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
De vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl  
motiverade och drivs på ordentligt av duktiga pedago-
ger. Skolorna anpassar dessa utbildningar utifrån elev-
ernas behov av kunskaper för att nå målen. Lärarnas 
arbete med att aktivt synliggöra målen i kurserna för 
eleverna har inneburit en större insikt för eleverna vad 
som krävs för de olika betygen, vilket har en positiv 
inverkan på resultatet.

Många elever behöver läsa svenska som andraspråk 
men för att få fullt studiemedel från CSN måste de  
välja ytterligare tre kurser för att de ska nå upp till  
heltidsstudier. Eleverna har inte alltid förkunskaper för 
dessa ytterligare kurser vilket medför att de inte når 
målen för kursen. 

Skolorna kommer att fortsätta med ett aktivt arbete 
med betygsreflektion i arbetslagen, vilket regelbundet 
flikas in i det systematiska kvalitetsarbetet.
Resultat: 12,9 målet är nått (mål: över 12,0)

Andel avslutade kurser med minst betyget 
E inom vuxenutbildning ska vara över riks- 
snittet.
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.
Resultat: 92 procent målet är nått  
(mål: över 90 procent)

Eleverna på vuxenutbildningen anser att  
undervisningen håller hög kvalitet.
Skolorna har mycket kompetenta och engagerade  
lärare som ständigt vidareutvecklas i sin profession. För 
att ytterligare höja elevernas upplevelse av skolans kva-
lité kommer delar av lärarkåren att ingå i utbildnings- 
insatser från Nationellt centrum för svenska (NC). 

Alla mål för 
Normer, värden 
och inflytande 
är uppfyllda!

Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina 
egna insatser i arbetslagen för att öka det kollegiala 
lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen.
Resultat: 8,2 målet är nått (mål: minst 7,6)

MÅL FÖR NORMER, VÄRDEN OCH
INFLYTANDE

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Rektorerna framhåller de mycket goda relationerna 
mellan elever och personal på skolorna och att elever-
na upplever att det är en bra struktur på undervisning-
en. Förbundet har hög utbildningsnivå bland persona-
len och det visar sig i en hög kvalité på undervisningen. 
Skolorna har förbättrat sitt arbete i att upptäcka och 
utreda kränkningar vilket skapar förutsättningar för 
ökad trygghet och trivsel med värdegrundsarbetet i 
fokus. Eleverna på gymnasiesärskolan ger särskilt högt 
betyg om sin skola.

Skolledningen på Axel Weüdelskolan vill framhålla sam-
arbetet i studeranderåden där elever tillsammans med 
lärare och rektor kan diskutera verksamheten som en 
framgångsfaktor.
Resultat: 8,2 målet är nått (mål: över 7,2)

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Personalen arbetar aktivt för att skapa en bra kultur inom 
undervisningsgrupperna och skolan. Lots-/metors- 
tiden inom gymnasieskolan är ett viktigt forum för  
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arbete med eleverna kring normer och värden. Skolorna mar-
kerar omedelbart mot direkta kränkningar och språkbruk som 
inte är förenligt med god värdegrund. EHT kommer in tidigt i 
processen med både berörda elever samt övriga elever i klas-
sen om så behövs. 

Vuxenutbildningarna har en stor mångfald och det 
är naturligt att eleverna accepterar och respekterar  
varandra. Personalen arbetar dagligen för att upprätthålla ett 
bra arbetsklimat för både elever och arbetskamrater. Vid varje 
kursstart tar lärarna upp förbundets riktlinjer för arbetet mot 
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

Frågor inom detta område måste ständigt prioriteras i en verk-
samhet där kontinuerligt stora mängder nya personer och per-
sonligheter kommer in.
Resultat: 7,3 procent målet är nått  
(mål: över 7,0)

Eleverna upplever att det råder studiero på  
lektionerna.
Den stora majoriteten av eleverna tycker att de har studiero 
på lektionerna. Lärare jobbar konsekvent med gemensamma 
utgångspunkter i förhållningsreglerna kring studiero. I de grup-
per på gymnasieskolan som det varit oroligt i, har skolan gjort 
större insatser med lotsar, lärare och elevhälsan tillsammans. 

Studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt 
ledarskap i klassrummet. Skolornas övergripande arbete med 
normer och värden och det förebyggande arbete som be-
drivs av elevhälsan har betydelse för studieron. I detta arbete 
har skolorna varit framgångsrika då eleverna upplever att det  
råder studiero på lektionerna. 

På en av skolorna har ett underlag tagits fram för både elever 
och personal med syfte att tydliggöra vilka regler som gäller 
under lektionerna, vad de syftar till, vad de praktiskt innebär 
samt hur personalen stödjer insatsen och vilka konsekvenser 
det blir för elever som bryter mot gemensamt överenskomna 
regler.

Inom vuxenutbildning råder hög studiero med tydliga ramar 
och regler och där både elever och personal ser skolan som 
en gemensam arbetsplats och bägge parter tar sitt ansvar för 
studieron.
Resultat: 6,7 målet är nått (mål: över 6,2)
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Fler 
möjligheterEleverna känner sig trygga i skolan.

Rektorerna på ungdomsskolorna konstate-
ra att eleverna känner sig trygga i stor utsträck-
ning. Personalen har en god relation till sina elev-
er vilket skapar god trygghet. Inomhuskameror 
och skollegitimationer har endast viss effekt vad  
gäller ”känslan av trygghet”. Det är snarare i det dag-
liga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar, 
som har långtgående effekter. Lärarna vidtar åtgärder 
direkt i klassrumet mot alla former av kränkningar. Lä-
rarnas goda relationer med eleverna samt deras enga-
gemang och arbete med dessa frågor ute på program-
men påverkar resultatet positivt.

När konflikter mellan elever kommer till ytan marke-
rar skolledningarna kraftfullt genom polisanmälan om 
brott misstänkts, samt vidta disciplinära åtgärder en-
ligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga elever 
om att konflikter på skolan tas på allvar.

Vuxenskolorna har en enorm mångfald av elever 
och personal och det är naturligt att alla accepterar  
varandra.  Det är lättare att jobba med vuxna elever ut 
detta perspektiv. 
Resultat: 8,4 målet är nått (över 7,9)

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Här är resultatet lågt jämfört med andra ”mjuka” verk-
samhetsmål. Det finns en inneboende konflikt i frågan 
då de nationella examensmålen är starkt styrande 
samtidigt som eleverna ska ha ett reellt inflytande över 
utbildningen. De statliga ramarna och elevernas rätt-
mätiga krav på inflytande “krockar” med varandra. Det 
finns ofta förväntningar från såväl elever som föräldrar 
på att ha en större påverkansgrad än vad som lagstifta-
ren tänkt och inom andra områden än vad som är rim-
ligt. Här finns således ett kunskapsglapp i vad som kan 
förväntas inom detta målområde som skolan har stora 
svårigheter att hantera. Rektorer uppger att eleverna 
har bra inflytande om tidpunkten för prov, redovis-
ningar etc. samt examinationsformer. 

Inom vuxenutbildningen ska varje pedagog kontinuer-
ligt informera om målen och syftet med lektionen för 
att skapa en dialog mellan lärare och elev kring uppläg-

get. Samtidigt är det ett komplext uppdrag för läraren 
eftersom elever har vitt skilda studietakter och det är 
ständigt nya intag av elever i undervisningsgrupperna. 
Arbete med den formativa bedömningen är ett led i 
arbetet med att skapa en högre delaktighetskänsla hos 
eleverna.
Resultat: 4,4 målet är nått (mål: minst 4,4)

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND 
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Skolorna har arbetat på mycket olika sätt inom detta 
målområde. På Jenny Nyströmsskolan har alla SYL- 
lärare2  samt rektorer fått i uppdrag att göra 3-4 lek-
tionsobservationer för att skapa en överblick hur det 
formativa-, inkluderande- och läsutvecklande arbets-
sättet med digital förstärkning ser ut. Det resultatet är 
nu sammanställt och under VT19 bildas TLC3  grupper 
som styrs av en SYL och som går under namnet Bättre 
tillsammans.

Lars Kaggskolan har arbetat metodiskt med olika KPT-
spår och ett gemensamt utvecklande av en pedagogisk 

2 Särskilt yrkesskicklig lärare, gymnasieförbundets benämning på förste- 
 lärare
3 Teacher Learning Community
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grundsyn kopplat till forskning inom området. Detta 
innebär gemensamt lärande genom att ta del av forsk-
ning, gemensam diskussion kring det lästa, gemensam 
planering för att testa i undervisning och därefter ge-
mensam reflektion, analys och dokumentation. 

Stagneliusskolan har genom medel från gymnasie- 
förbundets verksamhetsutvecklingsfond fått en  
möjlighet att etablera ett samarbete med Challenging 
Learning för att arbeta i enlighet med formuleringen 
inom detta målområde. Personalen har drivit ett syste-
matiskt utvecklingsarbete under hela läsåret där ökad 
måluppfyllelse varit en central utgångspunkt.

Axel Weüdelskolan genomsyras av ett systematiskt 
kvalitetsarbete genom månatliga analyser av verksam-
heten i respektive arbetslag. Organisationen är upplagd 
så att det sker kontinuerlig dialog mellan skolledning 
och utvecklingssamordnarna samt utvecklingsgrup-
per. Det är en transparens mellan olika arbetslag och 
all dokumentation sker digitalt.
Resultat: målet är nått 

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Rektorerna lyfter fram att de har många duktiga lära-
re och det är bra att så många som möjligt av dessa 
har möjlighet att genomgå en oberoende meritering. 
Många uttrycker att det är den bästa fortbildning de 
någonsin har fått, vilket säger någonting om dess höga 
kvalité. Det är alltid bra att tvingas titta på sig själv och 
sin egen praktik, för att därifrån utvecklas ytterligare. 
Genom att kontinuerligt lyfta fram goda exempel bland 

Arete- 
meriterade 
lärare 2018

medarbetarna har fler och fler uttryckt en önskan om 
just en aretemeritering. 
Resultat: 11 procent, målet är nått  
(mål: över 9 procent) 

DIGITAL KOMPETENS

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Analysen av förbundets arbete med den Digitala agen-
dan visar på en fortsatt god utveckling vilket ger en 
god grund för fortsatt arbete med undervisningens di-
gitalisering. Det är viktigt att hålla i satsningen och att 
nu göra en ännu tydligare koppling mellan skolutveck-
ling och pedagogisk utveckling i kombination med digi-
tala verktyg. Analysen av enkäten "Digital kompetens" 
visar att det finns vissa områden har behov av att fo-
kusera på ytterligare kompetensökning och det finns 
behov av att rikta insatser mot nyanställda så att de får 
den grundläggande digitala kompetensen tidigt. Tack 
vare tillgången till förbundets IKT-pedagoger finns  
förmågan att driva kvalitativ kompetensutveckling. 

Vidare har fler och fler av förbundets lärare tagit  
klivet in i andra ordningens undervisning med digita-
la hjälpmedel i sin undervisning. Lärare och skolledare  
behöver fortsätta den professionella utvecklingen för 
att öka elevernas måluppfyllelse och i det samman-
hanget blir digitaliseringen en viktig del. Förbundet 
befinner sig i ett gynnsamt läge för en fortsatt kraftfull 
satsning på digitaliseringen inom skolan.
Resultat: målet är nått
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ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG 
UTBILDNINGSORGANISATION  
- ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 

Förbundet ska ge alla elever en så bra ut-
bildning att de kan rekommendera sitt  
gymnasieprogram till elever som ska söka  
till gymnasieskolan.
På skolorna är det en mycket bra relation mellan elev-
er och personal samt en hög undervisningskvalité. 
Att eleverna trivs på skolan, känner sig trygga samt  
upplever i mångt och mycket att deras lärare hjälper dem 
i sin undervisning är faktorer som speglas i resultatet. 

Lärarna arbetar systematisk med att förbereda elev-
erna på livet efter gymnasiet. Detta kan bidra till att  
eleverna känner sig väl förberedda på fortsättning-
en när gymnasieutbildningen närmar sig slutet.  
Förbundets yrkesutbildningar är väl ansedda i respek-
tive bransch och de flesta yrkeseleverna känner att de 
har ett jobb direkt efter utbildningen bara de vill.
Resultat: 8,2, målet är nått (mål: över 6,9)

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasieut-
bildningar ska vara minst 80 %.
Förbundets gymnasieutbildningar är populära och 
de sökande från medlemskommunerna väljer dessa 
i hög utsträckning. Det är viktigt att fortsätta visa de 
kvalitativa fördelar som det innebär för den enskilde 
individen att gå på en skola inom förbundet och som 
ger den enskilde Fler möjligheter. Skolorna erbjuder 
en god lärmiljö med skickliga och engagerade lärare, 
moderna lokaler och en hög grad av digitalisering i  
undervisningen vilket bidrar till populariteten.
Resultat: 81 procent målet är nått  
(mål: över 80 procent)

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Gymnasieförbundet har minskat sin andel från förra 
året. Detta beror till stor del på att teknikprogram-
met har tagit bort det som obligatorisk program- 
fördjupning på en inriktning och branscherna på flerta-
let yrkesprogram rekommenderar antingen högskole- 
förberedande kurser eller fler yrkeskurser för en 
ökad anställningsbarhet direkt efter gymnasieskolan.  

Stagneliuskolan har en hög andel UF-företagare då  
flera av utbildningarna har det som obligatorium.
Resultat: 20 procent målet är inte nått  
(mål: över 30 procent)

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen 
ska öka.
I och med utbildningsinsatsen med Nationellt cen-
trum för svenska som andraspråk (NC) på Ölands  
Gymnasium har det entreprenöriella lärandet ökat 
i klassrummet och även helhetstänket med detta  
arbetssätt präglar numera arbetet även utanför klass-
rumssituationen. Axel Weüdelskolan har bedrivit ett 
aktivt arbete med detta under flera år då vuxenutbild-
ningen kräver ett entreprenöriellt synsätt på lärandet. 
Skolledningen har också detta i åtanke när de t.ex.  
rustar upp klassrum eller annan miljö i skolans lokaler.
Resultat: målet är nått

INTEGRATION

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka.
På en av förbundets skolor finns personal som har 
arbetat som lärare i sina tidigare hemländer som ger 
elever, främst på IMS studiehandledning på moders-
mål. I samarbete med BIU4-online har förbundets 
elever haft möjlighet att få studiehandledning på mo-
dersmålet. I yrkeskurser har det varit svårt att nyttja 
BIU då läraren som handleder dem inte har kunskap 
i ämnet vilket medför låg nyttjandegrad i yrkeskurser.  
Förbundet har haft en koordinator under två år som 
skapat strukturer och rutiner för verksamheten. När 
koordinatorn, som var projektfinansierad drogs in 
sjönk antalet deltagare. Frågan om utformandet av 
studiestöd på modersmål behöver lyftas, både på skol- 
och förbundsnivå.
Resultat: 7 procent målet är inte nått  
(mål: över 11 procent)

Andelen elever på språkintroduktions- 
program som blir behörig till nationellt  
program ska öka.
Skolorna har bedrivit ett målmedvetet utvecklings- 
arbete under flera år som nu ger resultat. Arbetslagen 

4  Blekinge Integrations- och Utbildningscenter
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arbetar lösningsfokuserat för att ge så många elever som möj-
ligt att läsa behörighetsgivande ämnen. En stor insats från lä-
rarna har bidragit till att detta mål har nåtts samt att det stora 
antalet elever som kom 2015/16 nu har fått den tid de behövde 
för att bli klara.
Resultat: 45 procent målet är nått   
(mål: över 30 procent)

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt ska öka.
En stor gemensam satsning inom förbundet tillsammans med 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har ge-
nomförts. Förbundet har dessutom flera utbildade SKUA-ut-
vecklare5 vilka har varit navet i en omfattande kompetensut-
veckling brett över skolorna. Denna styrning har resulterat i att 
lärarna fått en ökad kompetens inom språk-och kunskapsut-
vecklande arbetssätt. De lärare som gick första året har goda 
erfarenheter av denna utbildning och har spridit en positiv bild 
av utbildningen och dess effekter på undervisningen. Genom 
att fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt kommer fler och fler lärare 
på skolorna att få möjligheten att utveckla kompetenser inom 
området. 
Resultat: målet är nått

DET ARBETSPLATSFÖRLAGDA LÄRANDET - 
REDOVISNING GÄLLANDE AVGÅNGS- 
ELEVER VÅREN 2018
Samtliga elever inom avgångsklasserna i juli 2018 som gick 
på yrkesprogram har blivit erbjudna 15-20 veckor (gymnasie- 
skolan) respektive 22 veckor apl (gymnasiesärskolan). Några 
inriktningar av gymnasieförbundets yrkesprogram har svårig-
heter att fullt ut hitta ändamålsenliga apl-platser (ca 20 av 280 
elever juni 2018). Vid de tillfällen som en arbetsgivare inte 
har möjlighet att ha eleven kvar (för få uppdrag eller liknande  
orsaker) ordnar skolorna en annan apl-plats omgående.

Alla apl-platser kan inte erbjuda alla moment inom yrkes- 
kurserna, men genom att elever byter apl-platser täcker de 
olika arbetsplatserna tillsammans utbildningarnas innehåll. Alla 
elever har fått möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och 
skaffa sig en yrkesidentitet. De har också fått en ökad inblick i 
yrkesgemenskapen kopplat till programmet via apl.

5  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
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Vid besöken, som görs regelbundet på apl-plat-
serna tar lärarna upp den generella arbetsmiljön, 
där diskuteras även värdegrundsfrågor, då fram-
förallt hur du förhåller dig till andra på en arbets-
plats. På så sätt får skolorna god kännedom om  
värdegrundsarbetet. Skolornas uppfattning är att arbets- 
platser jobbar idag mycket med värdegrund och jäm-
ställdhet. 

Skolorna lyfter möjligheterna till och nyttan med hand-
ledarutbildning kontinuerligt i programråden och er-
bjuder olika lösningar på olika program utifrån de olika 
branschernas förutsättningar. Vissa program genom-
för egna handledarutbildningar som alla handledare 
blivit erbjudna och stort sett alla program presente-
rar skolverkets webbaserade handledarutbildning. Två 
av förbundets program har inte erbjudit handledar- 
utbildning aktivt under det gångna läsåret.
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Patientsäkerhetsberättelse
Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasie- 
förbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för elevhäl-
sans medicinska insats (EMI). Verksamhetsplanen har revide-
rats under 2018.

Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser är en stå-
ende punkt på dagordning i EMI:s yrkesnätverk som träffas 1 ggr/
månad. Under året har en avvikelserapport inkommit till verk-
samhetschefen kring om rutiner kring första hjälpen i samband 
med skada samt tillträde till skolsköterkas rum. En avvikelse- 
rapport rörande inloggning i PMO har också inkommit. 

Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för 
att överensstämma med aktuell lagstiftning och underlätta i 
det dagliga arbetet. Metodhandboken har under året uppda-
terats bland annat med ny handlingsplan för diabetes, ett nytt 
dokument under egenvård; en folder om kost, sömn, motion, 
avslappning som kan användas med eleverna. Dessutom har 
lathunden för PMO-funktionalitet uppdaterats. Läkemedelslis-
tan har också reviderats genom samordnande skolsköterskas 
och skolläkaren försorg

Vaccinationsordination görs av skolläkare. Rutiner för säker 
hantering finns och följs. Alla vaccinationer dokumenteras i 
PMO och Inera. Samtliga elever inom fordonsprogrammet 
och byggprogrammet/måleri har genomgått spirometriun-
dersökning och obligatorisk läkarbedömning. Eleverna inom 
vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogram-
met är, enligt rekommendation från socialstyrelsen och krav 
från Kalmar kommun, screenade för tuberkulos inför praktik 
i kommunal verksamhet. Samtliga elever på nationella pro-
gram erbjuds ett hälsobesök i enlighet med skollagen. Antalet  
genomförda hälsobesök ska, enligt verksamhetsplanen uppgå 
till 75 %. Målet är uppnått.

All personal inom EMI har adekvat utbildning och arbetar uti-
från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förbundet 
har under året bytt skolläkare. Eleverna har tillgång till skol-
läkare genom särskilt tecknat avtal som omfattar 24 timmar 
i månaden. Med sin medicinska kompetens medverkar skol- 
läkaren i arbetet med verksamhets- och kompetensutveckling 
liksom i systematisk utvärdering av elevhälsans verksamhet. 
Skolläkaren arbetar även som medicinsk konsult för varje elev 
med medicinska/psykosociala svårigheter som hindrar elevens 
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inlärning för att nå skolans kunskapsmål. Skolläkaren 
har också ansvar för generella läkemedelsdirektiv,  
bedömning av skolsköterskans kompetens att själv-
ständigt utföra vaccinationer (värdering av formell 
kompetens) samt Lex Maria-anmälan. 

Samtliga skolsköterskor har utöver grundutbildning 
en specialisering för arbete inom skolan inklusive vac-
cinationsbehörighet. Samtliga skolsköterskor deltar i 
den årligen återkommande Skolsköterskekongressen 
som anordnas av Riksföreningen för skolsköterskor.  
Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund lägger 
stor vikt vid att säkerställa att all personal inom EMI får 
kontinuerlig och likvärdig fortbildning för att upprätt-
hålla lagstadgat kompetenskrav kopplat till legitimera-
de yrkesgrupper. Skolsköterskorna har regelbunden 
handledning av legitimerad psykolog. 

EMI:s nätverksträffar har bland annat innehållit före-
läsningar av Obesitasteamet från barnkliniken, Kalmar 
Länssjukhus, läkare från hudkliniken i Kalmar, barnlä-
kare och fysiolog kring diabetes, specialistläkare från 
kvinnokliniken ENDOMETRIOS, samt representanter 

från ”flyktinghälsan” kring information om ny verk-
samhet, gruppstöd för ungdomar med psykisk ohälsa 
efter krig och flykt, hälsoteam över 18 år samt allmän 
flyktingmottagning. EMI har dessutom haft två utveck-
lingsdagar med om förebyggande och hälsofrämjande 
arbete, stress och livsstil.

Samordnande skolsköterskor och skolläkare i länet 
träffas 1 gång per termin.

Elever och närstående involveras i patientsäkerhets- 
arbetet genom samråd vid akuta ärenden där medgiv-
ande alltid krävs från vårdnadshavare/myndig elev vid 
planering och genomförande av åtgärder. Dialog förs 
med vårdnadshavare/myndig elev, rektor och övrig 
elevhälsa vid enskilda elevärenden.

Skolsköterskorna har under året varit delaktiga i imple-
mentering av ny stödprocess för elevhälsan som syftar 
till tidiga insatser i forma av extra anpassningar och 
ett nära hälsofrämjande och förebyggande samarbete 
mellan den samlade elevhälsan och lärarna.
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Personalförhållanden
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Antal anställda Totalt Kvinnor Män

Antal årsarbetare av månadsavlönade 577 350 227

Antal månadsavlönade 613 370 243

Andel kvinnor/män av månadsavlönade 100 % 60 % 40 %

Tillsvidareanställda 529 329 200

Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda 100 % 62 % 38 %

Visstidsanställda 84 42 42

Andel kvinnor/män av visstidsanställda 100 % 50 % 50 %

Timavlönade 2018

Antal timmar omräknat till årsarbetare 11,7 6,3 5,4

Medelålder 47,3 47,8 46,5

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

Genomsnittlig syss.grad 96,3 % 96,3 % 96,1 %

Personalförhållanden

TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA 
Under 2018 minskar antalet anställda något. I december 2018 har förbundet 613 månadsavlönade medarbetare 
vilket är en minskning med fyra medarbetare sedan december föregående år. Tillsvidareanställda medarbetare 
uppgår till 529, jämfört med 521 föregående år. Antalet visstidsanställda medarbetare är 84 medarbetare, en 
minskning med 9 medarbetare. En stor del av de visstidsanställda består av vikariat för sjukskrivna och föräldra-
lediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas. 

KÖNSFÖRDELNING
62 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare 
där ca 60 procent är kvinnor. Läraryrket anses fortsätta vara kvinnodominerat vilket gör det svårt vid rekrytering 
att få sökande av det underrepresenterade könet. Detta försvårar i sin tur möjligheten att upprätthålla en jämn 
könsfördelning.

PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSPROGNOS
Personalomsättningen visar andelen anställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda.

Personalomsättning 2018 
(snittanställda 

ack 522 )

2017
(snittanställda 

ack 520)

Antal 
2018

Antal  
2017

Riket 
20161 

inkl egen begäran och 
pension 8,61 % 8,85 % 45 46 8,8 %

egen begäran 5,74 % 6,73 % 30 35

Pension/sjuk- 
ersättning 2,87  % 2,12 % 15 11

1 Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016
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613
Antal anställda
Förbundet har en minskning med fyra 
medarbetare från föregående år. 

40 % av de månadsavlönade i 
förbundet är män.

60 % av de månadsavlönade i 
förbundet är kvinnor.

407
LÄRARE
är anställda i gymnasieförbundet.
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farenhet av rekryteringar och antal sökande per tjänst 
bedöms förbundets största utmaning bli att rekrytera 
rektorer, elevhälsa och framför allt lärare. För lärare är 
rekryteringssituationen svårare med kraven på legiti-
mation och rätt behörighet.

Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografisk enligt 
SKL:s rapport ”Sveriges viktigaste jobb inom förskolan 
och skolan”. Många flyttar till större städer och orter 
men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt 
SKL. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb 
och arbetsgivare än tidigare. 

Konkurrensen om kompetent personal kommer att 
öka och måste mötas med strategiska beslut och 
handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda attraktiva  
arbetsförutsättningar både för nuvarande och poten-
tiella framtida medarbetare. Som ett led i detta har 
förbundet tagit fram ett personalpolitiskt program 
med utgångspunkt i de kärnvärden som gymnasie- 
förbundet gemensamt har tagit fram i ett varumärkes-
arbete. För att säkerställa rätt kompetens i tillräcklig 
omfattning och utveckla en attraktiv arbetsplats har 
förbundet även tagit fram en kompetensförsörjnings-
plan för att möta de kommande utmaningarna. 

Rekryteringar
Under året har rekrytering fortsatt vara en stor arbets-
uppgift. Under år 2018 annonserade förbundet 73 st 
tjänster externt. Ett par tjänster rekryterades även in-
ternt. 56 st av annonserna var kategoriserade under 
”pedagogiskt arbete”. 

För att nå ut till fler potentiella medarbetare har förbun-
det påbörjat ett arbete med rekrytering i sociala medier 
som en alternativ kanal i rekryteringsprocessen. 

Under 2018 slutade 45 medarbetare sin anställning 
inom förbundet vilket är ungefär samma antal som de 
senaste åren. 30 medarbetare slutade på egen begä-
ran, en minskning med fem medarbetare sedan före-
gående år. Avgångsorsak pension/sjukersättning ökade 
däremot med fyra medarbetare. Förbundet ser en ök-
ning i pensionsprognosen de kommande åren. 

En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara  
positiv då det kan bidra till utveckling för verksam-
heten. Om personalomsättningen är för hög kan den 
dock leda till ett stort kompetenstapp och kostna-
der i samband med rekrytering och upplärning av ny  
personal. I jämförelse med riket 2016 ligger gymnasie-
förbundet på ungefär samma nivå när det gäller den 
totala personalomsättningen. Det är svårt att få tag 
på statistik över personalomsättning på nationell nivå, 
därav siffran från 2016.

Pensionsprognos
Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47 år 2018, 
står förbundet inför stora utmaningar vad gäller pen-
sionsavgångar och nyrekryteringar de kommande 
åren. 

Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en  
pensionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 69 
(13 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar  
varav 50 (9,5 procent av tillsvidareanställda) är lärare. 
Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 14 procent 
som går i pension inom perioden. Inom en 10-årsperi-
od blir motsvarande siffror 141 medarbetare (27 pro-
cent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 92 
medarbetare (19 procent) är lärare. Av totalt tillsvida-
reanställda lärare är det 24 procent. Med tidigare er-
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Frisknärvaro
Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisk- 
närvaro är andelen medarbetare som inte har någon 
sjukdag under året. Statistiken visar frisknärvaron från  
januari t.o.m. november månad. 

Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet har är nästan 
oförändrat från föregående år.  Den totala frisknärvaron i jan-
nov 2018 är 44,4 procent i jämförelse med 2017 då den var 
44,6 procent.

Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig ordinarie ar-
betstid beräknat i timmar. Den totala ackumulerade sjukfrånva-
ron ligger under 2018 på samma nivå i jämförelse med föregå-

Frisknärvaro 
2018

Antal friska  
jan-nov

Antal personer 
jan-nov

Frisknärvaro  
jan-nov

Alla kön 236 532 44,4 %
Man 107 189 54,6 %
Kvinna 129 343 37,6 %

Frisknärvaro 
2017

Antal friska  
jan-nov

Antal personer 
jan-nov

Frisknärvaro  
jan-nov

Alla kön 237 531 44,6 %
Man 100 183 54,6 %
Kvinna 137 348 39,4 %

Total sjukfrånvaro Jan - Dec 
2018

Jan-Dec 
2017

Riksnivå medel- 
värde 2017

1. Total sjukfrånvaro ackumulerad 4 % 4 % 7 %

2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron 
 (60 dagar eller mer) 46,5 % 46,3% 46,8 %

3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår 5 % 4,8 % 7,7 %

4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår 2,6 % 2,6 % 4,4 %

5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,2 % 3,5 % 5,9 %

6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 2,3 % 3 % 6,6 %

7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 6 % 5 % 7,7%

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.
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ende år. I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för 
kommuner i riket år 2017 är sjukfrånvaron i förbundet 
fortsatt låg. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Vid förra årsredovisningen var åldersgruppen 29 år 
eller yngre den grupp där sjukfrånvaron ökat något. I 
årets redovisning har sjukfrånvaron minskat något för 
gruppen. Däremot har sjukfrånvaron ökat 1 procent 
för åldersgruppen 50 år eller äldre. 

Långtidssjukskrivna
Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtids-
sjukskrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den 
totala ackumulerade sjukskrivningen är 46,5 procent, 
ungefär samma nivå som föregående år, 46,3 procent. 
Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med rehabili-
teringsprocessen och det förebyggande och hälso- 
främjande arbetsmiljöarbetet.

Friskvård 
Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete  
erbjuds förbundets medarbetare möjlighet att välja 
ekonomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsakti-
vitet eller en friskvårdstimma per vecka beroende på 
sysselsättningsgrad. Under 2018 använde 197 medar-
betare friskvårdsbidraget vilket motsvarar 32 procent 
av månadsavlönade medarbetare. År 2017 nyttjade 
32 procent friskvårdsbidraget.  Det finns också möjlig-
het för medarbetarna att, istället för friskvårdsbidrag,  
använda sig av friskvårdstimme vilket innebär en möj-
lighet att träna 1 timme/vecka på arbetstid. 

ARBETSMILJÖENHETEN
Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kalmar 
kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra 
kunder i arbetsmiljöarbetet att behålla det friska friskt 
och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovår-
dens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga sig-
naler på ohälsa genom att förebygga och minska alla 
typer av risker i arbetsmiljön. 

Under 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbunds samar-
bete med arbetsmiljöenheten främst präglats av reha-
bilitering och arbetsanpassning. Totalt har 143 timmar 
nyttjats. De största tjänsterna som förbundet nyttjat har 

varit rehabilitering och arbetsanpassning 30 procent,  
fysisk arbetsmiljö 27 procent och 9 procent till hälsa 
och livsstil. 

Sammanlagt har 23 medarbetare besökt arbetsmiljö-
enheten varav 65 procent är kvinnor och 57 procent 
är män. 

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds  
gymnasieförbund och arbetsmiljöenheten tecknat 
ett nytt avtal. Det nya avtalet innehåller mer fokus på  
hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Arbetsskador och tillbud
Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till 
olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i  
arbetet för att kunna förebygga och förhindra riskerna 
i fortsättningen. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har kända rutiner 
för risk-, tillbuds- och arbetsskadeanmälningar.  
Under 2017 tog förbundet fram ett eget digitalt verk-
tyg för anmälan av tillbud och risker. Syftet var att det  
skulle bli enklare att göra en tillbuds- eller riskanmälan.  
Chefen får en kopia av anmälan och därmed informa-
tionen snabbare. En annan fördel av digitaliseringen är 
att statistik, både på enhetsnivå, och på central nivå 
blir enklare att sammanställa och bidrar därmed till en 
bättre översikt över vad som behöver åtgärdas. 

Under 2018 har sju arbetsskador eller allvariga tillbud 
rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Två olyckor/all-
varliga tillbud ligger under kategorin ”elektricitet”, två 
under fallskador, två under hot, en under annan orsak. 
Antalet anmälda tillbud under 2018 uppgick till 24 st. 
Fem risker är också anmälda. Antalet anmälda tillbud 
under 2017 uppgick till sju stycken. Det nya digitala 
rapporteringssystemet har blivit känt i organisationen. 
Chefer och skyddsombud har fått utbildning i systema-
tisk arbetsmiljöarbete (SAM) där det digitala verktyget 
informerats om vilket har bidragit till att fler har an-
mält tillbud och risker. Största delen av rapporterade 
tillbud, 48,3 procent, ligger under kategorin ”skada av 
person (fysiskt, även oavsiktligt)”
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ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET (SAM) 
Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det  
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs 
på varje enhet men också på en central nivå. Syftet 
med uppföljningen är att undersöka hur det syste-
matiska arbetet har fungerat under året och om det 
bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt  
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på en-
käten är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare 
samt arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. 
Under 2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur 
frågorna hänger ihop med föreskriften kring systema-
tiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar 
sammanställs och diskuteras i de lokala samverkans-
grupperna och eventuella förbättringar ska samman-
ställas i en handlingsplan för att sedan genomföras 
och följas upp.

Uppföljningen för 2018 visar att det systematiska  
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns 
rutiner och policys som är kända i organisationen, 
samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelning-
en i arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med  
arbetsmiljöenheten är väl fungerande. I slutet av året gick 
medarbetarenkäten ut till medarbetarna i Kalmarsunds 
gymnasieförbund. Under våren 2019 ska resultatet  
följas upp och utifrån det ska handlingsplaner utformas.

IMPLEMENTERING AV DET PERSONAL-
POLITISKA PROGRAMMET 
Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund fattade 
beslut om det personalpolitiska programmet hösten 
2017. Nu arbetar förbundet vidare med implemen-
tering av programmet. Under tre terminer med start  
våren 2018 kommer cheferna att utbildas i metoder 
för implementering med följande syfte och mål. 

Syfte
Skapa förutsättningar för alla medarbetare och ledare 
att göra det personalpolitiska programmet till sitt eget.

Mål 
Alla medarbetare känner till och har getts möjlighet att 
sätta sina egna ord på vad de olika delarna innebär för 
mig på min arbetsplats.

Det personalpolitiska programmet levandegörs 
och bidrar till att medarbetarna känner en ökad trygg-
het, trivsel, arbetsglädje och engagemang.

Urval
Förbundet kommer att utgå från följande tre hörnstenar:

Medarbetarskap
Ledarskap
Hållbart arbetsliv

Gymnasieförbundets chefer tar därefter det perso-
nalpolitiska programmet vidare och levandegör det 
på respektive enhet. I förbundets strävan att fortsät-
ta vara en modern, attraktiv och utvecklande arbets-
plats utgör det personalpolitiska programmet en viktig 
grund för att leva upp till förbundets gemensamma 
kärnvärden.
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Program läsår 2018/2019 Organisa-
tion

Behöriga 
1:a hands-

val

Antagna efter 
reserv- 

antagning
Barn- och fritidsprogrammet, JN 68 61 64

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK 54 52 60

Ekonomiprogrammet, ST 160 148 156

El- och energiprogrammet, LK 66 55 63

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN 16 21 19

Estetiska programmet, dans, JN 6 14 15

Estetiska programmet, estetik och media, JN 16 20 22

Estetiska programmet, musik, JN 16 17 18

Estetiska programmet, teater, JN 10 8 7

Fordons- och transportprogrammet, LK 26 38 24

Handels- och administrationsprogrammet, ST 34 25 30

Hantverksprogrammet, frisör, LK 18 17 16

Hantverksprogrammet, styling, LK 18 13 16

Hotell- och turismprogrammet, JN 26 15 19

Naturvetenskapsprogrammet, JN 32 29 31

Naturvetenskapsprogrammet, LK 128 96 96

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN 46 31 35

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST 160 156 157

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och idrott, ST 32 38 31

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och säkerhet, ST 32 27 29

Teknikprogrammet, LK 128 127 126

VVS- och fastighetsprogrammet, LK 14 8 12

Vård- och omsorgsprogrammet, JN 34 35 31

Summa 1 140 1 051 1 077

Elevernas förstahandsval/organisation
exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen
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Verksamhetsberättelser från 
våra skolor/enheter 2018
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EKONOMI
Axel Weüdelskolan tillsammans med Mjölnergymnasiet  
uppvisar efter 2018 ett resultat om minus 0,7 mkr. Underskot-
tet är en direkt följd av de kostnader Axel Weüdelskolan haft 
för att möta behovet och utföra de utbildningsinsatser skolan 
har varit ålagda i och med “utbildningsplikten” vilken infördes 
2018. I samband med att regeringen den 1 januari 2018 införde 
en utbildningsplikt, tillfördes kommunerna medel för att bätt-
re kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända. Medlen 
fördelas till kommunerna genom att schablonersättningen för 
mottagandet av nyanlända har höjts med totalt 4 800 kronor 
per mottagen under 65 år. De riktade bidrag huvudmännen 
erhåller för ändamålet inkommer endast till kommuner. Ingen 
ersättning för verksamheten har kommit skolan och förbundet 
tillhanda under året. Axel Weüdelskolan har utökat verksam-
heten med två grupper inom SFI (1,8 tjänst) samt avsatt en 0,5 
tjänst för FIVO (förberedande inför vård och omsorg).

Till denna ekonomiska utmaning kommer de kostnader Axel 
Weüdelskolan under 2018 belastats med från de fristående 
huvudmän som etablerat sig i kommunen och erbjuder SFI- 
undervisning. Axel Weüdelskolan blir debiterade för de elev-
er som går svenska för invandrare hos den fristående huvud- 
mannen och vilka inte tillhör etableringen (där kostnaden de-
biteras kommunen). Kostnaden för 2018 uppgår till 0,3 mkr. 

Verksamheten i Torsås på Mjölnergymnasiet har en budget i 
balans.

Axel Weüdelskolan 
& Mjölnergymnasiet
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet. Lärvuxelever-
na har dock ökat sin närvaro. Den ökade tillgången 
till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin  
studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte har närva-
roplikt väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som 
diskuteras flitigt mellan lärare och elev och vikten av  
detta. Många av våra elever vill snabbt igenom syste-
met och vidare ut i vidarestudier eller arbete så där-
för är det viktigt att de är med vid varje tillfälle. Däre-
mot så är det andra faktorer som oftast spelar in t.ex.  
möten med andra myndigheter, arbete etc. 

Skolan har en organisation som är flexibel och täcker 
upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven inte 
kan närvara. Lärarna arbetar aktivt med detta och skol-
ledningen anser att eleverna får väldigt mycket infor-
mation om de inte är närvarande. 

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Skolan har nått målet med bred marginal. Det låga 
värdet på enkätsvaren från eleverna på lärvux i Torsås 
speglar inte de samtal rektor har haft med eleverna. 
De är också mycket nöjda med undervisningen.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Jämförelsetalet har ökat vilket 
är positivt och ett aktivt arbete med att synliggöra 
målen i kurserna för eleverna har inneburit en större 
insikt för eleverna vad som krävs för de olika betygen. 
Skolan kommer att fortsätta med arbetet med betygs-
reflektion i arbetslagen, vilket flikas in i det systematis-
ka kvalitetsarbetet en gång per månad.

Andel avslutade kurser med minst betyget 
E inom vuxenutbildning ska vara över riks- 
snittet.
Skolan har inte nått målet. Gymnasiekurserna är den 
skolform som ligger längst ifrån rikets värden, sam-
tidigt som de andra ligger strax under eller betydligt 
över riket. En stor andel av de ej godkända betygen är 
där kursen görs som prövning. Det har skett en viss 
förbättring under höstterminen 2018 tack vare ett 
nytt arbetssätt då skolan erbjuder flex-studier (fler 
träffar med läraren än vid prövning) i stället för pröv-
ningar med högre måluppfyllelse som följd.

Lärarna har kompetensutvecklats och detta kommer 
vara prioriterat i skolans KPT-plan under verksamhets-
året 18/19. Varje arbetslag avsätter tid för att analysera 
verksamhetsmålen, bl.a. betygsresultaten en gång per 
månad
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Eleverna på vuxenutbildningen anser att  
undervisningen håller hög kvalitet.
Skolan har nått målet. Axel Weüdelskolan har myck-
et kompetenta och engagerade lärare som ständigt  
vidareutvecklas i sin profession. Studerandeeråden är 
en viktig faktor där en diskussion förs med elevrepre-
sentanter kring undervisningens kvalité bland annat 
utifrån trivselenkäten.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Skolan har nått målet och skolledningen lyfter fram 
vi-känslan som både elever och personal vittnar om 
som en faktor för de höga omdömena från elever-
na. I studeranderåden där elever tillsammans med  
lärare och rektor kan diskutera förbättringar och bely-
sa framgångsfaktorer.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är nått. Axel Weüdelskolan är en skola som 
har en enorm mångfald och det är naturligt att man  
accepterar och respekterar varandra. Personalen  
arbetar dagligen för att upprätthålla ett bra arbets-
klimat för både elever och arbetskamrater. Vid varje 
kursstart tar lärarna även upp förbundets riktlinjer för 
arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och 
trakasserier.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är nått för skolan. Både elever och personal 
ser skolan som en gemensam arbetsplats och bägge  
parter tar sitt ansvar för studieron.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Skolan har en enorm mång-
fald av elever och personal och det är naturligt att de 
accepterar varandra. Personalen arbetar dagligen för 
att upprätthålla ett bra arbetsklimat för både elever 
och personal. Alla ser det som en gemensam arbets-
plats för både elever och personal.

Eleverna ska känna att de har inflytande över  
utbildningen.
Skolan har nått målet. Eftersom varje pedagog kon-
tinuerligt ska informera om målen och syftet med  

lektionen så skapar det en dialog mellan lärare och 
elev kring upplägget. Samtidigt är det ett komplext 
uppdrag för läraren eftersom elever har vitt skilda 
studietakter och det är ständigt nya intag av elever 
i undervisningsgrupperna. Skolans arbete med den  
formativa bedömningen är ett led i arbetet med att 
skapa en högre delaktighetskänsla hos eleverna.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått då skolan genomsyras av ett syste-
matiskt kvalitetsarbete genom månatliga analyser av 
verksamheten i respektive arbetslag. Organisationen 
är upplagd så att det sker kontinuerlig dialog mellan 
skolledning och utvecklingssamordnarna samt ut-
vecklingsgrupper. Det är en transparens mellan olika  
arbetslag och all dokumentation sker digitalt.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått men skolledningen är däremot 
inte nöjd eftersom skolan inte fick utökning av SYL- 
lärare. Två SYLare räcker inte till för att gynna den  
pedagogiska utvecklingen i den utsträckning ledningen  
önskar. Att locka med en SYL-tjänst ökar motivationen 
för lärare att vilja lägga den tid som en aretemeritering 
kräver.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet genom att skolledningen aktivt 
arbetar med att skolan ska genomsyras av en delakul-
tur som sker digitalt. Skolan har en gemensam Team-
Drive där all personal har tillgång till material som sker 
i de olika arbetslagen. All dokumentation gällande sys-
tematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöar-
bete m.m. sker via gemensamma reflektionsdokument. 
Eleverna har individuella upplägg på sina studier vilket 
ställer höga krav på pedagogernas planering och ge-
nomförande av lärandet via digitala verktyg.

Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Målet är nått. Skolan har bedrivit ett aktivt arbete med 
detta under flera år då vuxenutbildningen kräver ett 
entreprenöriellt synsätt på lärandet. Skolledningen har 
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också detta i åtanke när man t.ex. rustar upp klassrum 
eller annan miljö i skolans lokaler. Dessutom har skolan 
frivilliga forum där elever kan komma för att få stött-
ning i sitt skolarbete, det finns pedagoger tillgängliga 
men det är en utgångspunkt att eleverna ska träffa var-
andra och stötta varandra.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Skolan har nått målet. Skolan har ökat i användningen 
av rubricerat arbetssätt, men hela skolan är ännu inte 
med, dock är detta synsätt väl implementerat i verk-
samheten. Kanske inom en framtid att skolan har detta 
som ett mål för kompetensutvecklingen.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Axel Weüdelskolan har fortfarande ett positivt inflöde 
av elever inom alla utbildningsformer. Det stora intres-
set för skolans utbildningar medför dock utmaningar 
vad gäller lokalförsörjning. Dessutom så har skolan 
utökat verksamheten i snabbare takt än utökningen 
inom personalstyrkan. Vuxenutbildningen är en svår-
bedömd verksamhet utifrån lokal- och bemannings-
planering. Skolledningen ser ett osäkert budgetläge 
både nationellt och lokalt som påverkar verksamheten. 
Skolledningen har under det gångna året förändrat 
verksamheten på Svenska för Invandrare (SFI) så att 

skolan följer de lagkrav som ställs gällande tiden på SFI. 
Detta får ekonomiska konsekvenser då Axel Weüdel-
skolan enbart, enligt gällande avtal 2018, fått ersättning 
upp till 525 timmar. Tiden utöver har inte reglerats. Det 
är en ändrad målgrupp som ökat i verksamheten vil-
ken behöver mer tid på SFI. Avtalet är inför 2019 om-
förhandlat (se nedan). Under 2018 etablerades en ny 
aktör inom SFI vilken ekonomiskt ersätts av Axel Weü-
delskolan och Kalmar kommun. Antalet som väljer att 
utbilda sig hos annan aktör är svårt att prognostisera 
vilket föranlett ett underskott för SFI under gällande 
budgetår. 

Skolledningen har haft en tydlig vision och fokus på att 
Axel Wüdelskolan är en gemensam skola/arbetsplats. 
Arbetet har haft en tydlig linje utifrån personalpolitiska 
programmet och intensifierades under andra halvåret. 
Vuxenutbildningen har i uppdrag att synliggöra möjlig-
heterna till studier i vuxen ålder (reformen: Rätten till 
komvux). Därav har budgetposter såsom marknadsfö-
ring och kompetensutveckling utnyttjats till fullo.    
 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Skolan arbetar med att möta elevernas individuella be-
hov. Detta görs genom att erbjuda studier vid olika ti-
der och kontinuerligt under året inom alla utbildningar 
samt genom att erbjuda undervisning reguljärt, kväll, 
flex och  på distans. Skolledningen ser att Kalmarsunds 
gymnasieförbund har möjlighet att bedriva distansstu-
dier på grundläggande och gymnasial nivå. Ytterligare 
organisatoriska förändringar och utmaningar avser Ut-



45. Årsredovisning 2018

bildningsplikten i samverkan med Arbetsförmedlingen 
och Kalmar kommun, Nationella yrkespaket i samver-
kan med Arbetsförmedlingen och Kalmar kommun 
samt kommande YH-utbildningar.

Utöver ovanstående så behöver enheten anpassa sig 
till återtagandet av lokalytor som i dagsläget används 
av Gymnasiesärskolan och IM-bas.

Det nya avtalet gällande SFI som innebär att Kalmar-
sunds gymnasieförbund får betalt per erbjuden timme 
under hela etableringstiden (2 år) träder i kraft den 1:a 
januari 2019. Avtalet innebär att undervisningen för 
den nu ökande grupp elever som behöver mer tid för 
att nå de eftersträvade målen kommer att bli finansie-
rad på ett annat sätt än tidigare.

Skolan har en aktiv och driven ledningsgrupp samt ny-
fiken och kompetent personal med en god samverkan 
med externa aktörer/myndigheter. Detta utgör grun-
den och ger fler möjligheter.

I skolans omvärld finns det vissa osäkerhetsfakto-
rer som kan ha stor inverkan på skolans verksamhet. 
Till exempel osäkerhet kring vilken inriktning Kalmar 
kommun kommer ta kring frågor inom integration/ut-
bildning/arbetsmarknad,  den nationella utvecklingen 
gällande statsbidrag och andra satsningar inom vux-
enutbildningen, Arbetsförmedlingens eventuellt för-
ändrade uppdrag samt Axel Weüdelskolans  tillgång till 
lokaler.
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Jenny Nyströmsskolan

EKONOMI
Jenny Nyströmsskolan gick in i budget 2018 med en kosty-
manpassning på 13,7 mkr. Alla program utom restaurang- och  
livsmedelsprogrammet har under hämtat in en del av detta och 
uppvisar därmed ett förbättrat resultat. Programmen som har 
de största underskotten är estetiska programmet (-3,7 mkr), 
restaurang- och livsmedelsprogrammet (-2,8 mkr), natur- 
vetenskapsprogrammet (-1,8 mkr) och hotell -och turism- 
programmet (-1 mkr) 

Generellt för skolan speglas underskotten i  för små undervis-
ningsgrupper i förhållande till vad som är ekonomiskt hållbart. 
Då skolan har ett betydande underskott har olika besparings-
alternativ tagits fram som ger både kortsiktig och långsiktig 
ekonomisk effekt. Diskussioner har förts mellan skolledningen 
tillsammans med controller, verksamhets- och planeringschef. 
Två åtgärder som ger tydlig effekt i årets utfall är omstrukture-
ring i undervisningstid för de som har få elever samt att resur-
serna till studiehallen nu blir mer koncentrerade vilket anses 
även gynna eleverna då det främst påverkar bemanningen i 
studiehallen. Sammantaget resulterar detta i en besparing med 
ca 1,5 mkr.

Efter årets slutliga antagning kan det konstateras att antalet 
antagna till åk 1 ökar med totalt 14 antagna till de nationella 
programmen. Ett trendbrott är ökning av elever till det este-
tiska programmet med 21 fler i år än i jämförelse med föregå-
ende höst. På restaurang- och livsmedelsprogrammet blev det 
sex färre antagna i år och på hotell- och turismprogrammet 
två färre. Antalet elever på gymnasiesärskolan har gått från 
75 elever förra året till nuvarande 84, dvs. en ökning med nio 
elever. I verksamheten korttidstillsyn har det också tillkommit 
elever vilket genererar ökade intäkter för skolan.

Resultatet för enheten slutar på -10,5 mkr.
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Andelen elever som uppnår examen ska  
ligga över rikssnittet.
Målet är inte nått för programmen på skolan. Skol- 
ledningens analys visar att många elever inte når må-
len i de gymnasiegemensamma ämnena och i flera av 
dessa kurser ligger eleverna på skolan under jämförel-
setalen jämfört med riket. Glädjande är att estetiska 
programmet har ökat sin andel med examensbevis  
sedan förra året.

Skolan inför nya arbetssätt som i korthet innebär att 
arbetslagen ska arbeta med både pedagogiska/didak-
tiska frågor samt systematiskt kvalitetsarbete på ett 
tydligare sätt. Lärarna i gymnasiegemensamma ämnen 
(GG) måste fortsätta att integrera och färga in yrkes- 
ämnen i sin undervisning, så att eleverna i högre ut-
sträckning förstår sammanhang och helheter utifrån 
examensmålen. Det gäller även det omvända för-
hållandet, d.v.s. att yrkeslärare kopplar GG ämnenas  
betydelse för att nå examensmålen. Målet är att ut-
veckla kvaliteten i undervisningen genom ett ökat 
kollegialt lärande. Dessutom kommer elevhälsan vara 
tydligare kopplad till respektive arbetslag för att stödja 
dem utifrån elevhälsans olika professioner. Målet är att 
på ett tidigt stadium upptäcka och sätta in åtgärder för 
de elever som riskerar att inte nå målen.

Skolan kommer att bredda ämneskompetensen i  
studiehallen för de elever som behöver stöd för att 
nå E eller vill nå högre i sina studier. Skolan ska också 
arbeta med elevernas studieteknik och studiestruktur 
för att hjälpa eleverna att nå goda kunskapsresultat.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet
Målet är uppnått för tre av sex program på skolan. 
Elevernas närvaro har minskat och det finns ett sam-
band mellan bristande närvaro och studieresultat. 
Skolledningen märker också av att allt fler elever upp-
lever stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. 
Elevhälsan kommer på ett tydligare sätt arbeta nära 
arbetslagen för att systematisk arbeta förebyggan-
de samt fånga upp enskilda elever i behov av stöd.  
Tidigare insatser och kartläggning samt tätare uppfölj-
ningar av varje enskild elevs resultat är framgångsfak-
torer. Skolan ska fördjupa arbetet med extra anpass-
ningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

För att öka motivationen samt minska stressen  
behöver skolan utveckla dialogen kring syfte och mål 
med kurserna, hur eleverna bedöms i förhållande till 
kursmålen samt hur eleverna ligger till. 

Rektorer kommer att ha tätare avstämningar med  
arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket 
ska leda till ett gemensamt arbete framåt där målen 
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blir tydligare. Skolledningen ser att de verksamhets- 
observationerna som är gjorda av SYL och rektorer 
visar på flera utvecklingsmöjligheter i undervisningen 
och under VT19 skapar skolan TLC6 som leds av SYL 
och som går under namnet Bättre tillsammans.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet. Närvaron har 
sjunkit med två procentenheter jämfört med förra läs-
året. 

Skolan har jobbat medvetet med närvaron och har  
under året haft fler CSN-varningar vilket har gjort att 
en del elever har ökat sin närvaro medan andra elever 
har sett sig tvingade att arbeta mer istället då man tap-
pat sitt studiebidrag. Flera elever i åk tre har arbetet 
en stor del av tiden och haft svårt att välja bort arbete 
för skolan. 

På språkintroduktion har skolan sett en nedgång i när-
varon som till stor del kan förklaras av en betydligt 
oroligare situation utanför skolan. Cirka 20 procent av 
eleverna har blivit uppskrivna i ålder och flyttade till 
andra orter vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig 
till och från skolan. En osäkerhet kring hur framtiden 
 kommer att bli gör att måendet försämrats och  
motivationen minskar. 

Skolan inför en ny frånvarorutin som innebär snabb-
are och direkta åtgärder redan vid mindre frånvaro. 
Mentors ansvar kommer att öka för att upptäcka elev-
er med begynnande hög frånvaro och arbeta struktu-
rerat för att förbättra elevernas närvaro genom täta 
uppföljningar och kontakter med vårdnadshavare och 
elevhälsateamet (EHT). Nya rutiner för EHT kommer 
ge skolan möjlighet att använda professionerna på 
bästa och snabbaste sätt för eleverna. 

Skolledningen märker av att allt fler elever upplever 
stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. För 
att på ett omtimalt sätt hjälpa eleverna tillbaka till  
skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer som 
t.ex. primärvården och BUP.

6  The teaching and learning cycle 

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är nått för skolan, men det finns stora  
variationer i resultaten mellan programmen. Skolan 
har lärare som gör allt för att elevernas ska lyckas och 
gör att eleverna ska känna sig sedda och arbetar för 
att eleverna ska få den hjälp de behöver och önskar.  
Arbetslaget på det naturvetenskapliga programmet 
har under HT18 skapat en checklista vad som ska vara 
med på varje lektion/moment så att varje enskild elev 
vet vad som ska ske, när, hur och varför. 

Genom ökad tydlighet med stöd av digitala hjälpmedel 
så får eleverna i större utsträckning det stöd och hjälp 
de behöver. Skolan behöver utveckla arbetet med  
extra anpassningar då den enskilde lärarens skicklighet 
är avgörande för att eleven ska uppleva att den får den 
hjälp den behöver.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skoledningen anser att målet delvis är nått. Analysen 
av enkätsvar ger en bild av att flertalet inblandade 
(nästan 80 procent av lärarna och över 90 procent av 
EHT) tycker att det finns tydliga rutiner för samarbete 
mellan lärare och elevhälsan. Många lärare tycker att 
elevhälsans personal hjälper dem att bättre förstå och 
möta elever i behov av stöd. Det finns möjlighet till för-
bättringar när det gäller tillgänglighet av elevhälsans 
personal i klassrummet och för att direkt hjälpa lära-
ren att utarbeta konkreta metoder för stöd och hjälp.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Skolan har nått målet. Eleverna på Gymnasiesär- 
skolan ger särskilt högt betyg om sin skola. Skolled-
ningen framhåller de mycket goda relationer mellan 
elever och personal på skolan och att det finns en bra 
struktur på undervisningen. Dessutom är skolan bra 
på att upptäcka och utreda kränkningar vilket skapar 
förutsättningar för ökad trygghet och trivsel. Skolan 
kommer att intensifiera värdegrundsarbetet under 
kommande läsår inom program som visar en viss till-
bakagång i omdömet från eleverna.
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Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet. Samtlig personal arbetar aktivt 
för att skapa en bra kultur inom klassen, programmet 
samt skolan. Två program ligger betydligt under sko-
lan i övrigt i elevernas omdömen. Mentorerna kom-
mer att arbeta aktivt för att utveckla klasstiden och 
göra den till ett forum för arbete med eleverna där 
värdegrundsfrågor lyfts på ett annat sätt än tidigare.  
Mentorerna ska i samtal med klasser och grupper  
diskutera vad det är som gör att eleverna upplever att 
människors olikheter inte respekteras.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har uppnått målet. Den stora majoriteten av 
eleverna tycker att de har studiero på lektionerna. På 
ett program har värdet gått under riket och därmed 
är målet inte nått för det programmet. Skolledningen 
kommer att fortsätta med att prioriterar frågan och 
göra klassrumsbesök och samtala med eleverna kring 
ordningen på lektionerna. Tydliggöra skolans ordnings-
regler och samtala mer om vilka "spelregler" som ska 
genomsyra verksamheten på skolan och i klassrummet.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått, men resultatet skiftar stort mellan pro-
grammen på skolan. Personalen har en god relation till 
sina elever som skapar en god trygghet. På några pro-
gram arbetar lärarna aktivt med klassrumsplaceringen 
så att eleverna lär känna varandra och skapa ett socialt 
nätverk. 

Inomhuskameror och skollegitimationer har endast 
viss effekt vad gäller "känslan av trygghet". Det är 
snarare i det dagliga arbetet och på det sätt skolans 
personal arbetar, som har långtgående effekter. Sko-
lan har sedan vårterminen 2018 en ökad bemanning i 
Gallerian på eftermiddagen för att skapa trygghet där. 

Personalen är bra på att upptäcka och utreda alla  
former av trakasserier och kräkningar, vilket ger tydliga 
signaler utåt och inåt i organisationen. Skolan kommer 
att prioriter värdegrundsarbetet under kommande 
läsår och arbeta mer intensivt med förbundets kom-
munikativa löfte Trygghet ger trivsel.

Eleverna ska känna att de har inflytande över  
utbildningen.
Skolan har nått målet men på flera program är elever-
nas bedömning under uppsatt mål. Skolledningen ska 
undersöka mer vad eleverna tolkar in frågan för större 
vetskap om hur skolan ska arbeta med ökat inflytande. 
Det finns en inneboende konflikt i frågan då de natio-
nella examensmålen är starkt styrande samtidigt som 
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eleverna ska ha ett reellt inflytande över utbildning-
en. Berörda rektorer initierar ett förbättringsarbete i  
respektive arbetslag.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Skolledningens samlade bedömning är att skolan 
har nått målet. Under läsåret 17/18 undersökte sko-
lans lektor hur feedbacken såg ut mellan lärare som  
besökte varandra samt dess resultat. Vidare har alla  
SYL-lärare7 samt rektorer fått i uppdrag att göra 3-4  
lektionsobservationer för att skapa en överblick hur det  
formativa, inkluderande och läsutvecklande arbets- 
sättet med digital förstärkning ser ut. Det resultatet är 
nu sammanställt och under VT19 bildas TLC8 grupper 
som styrs av en SYL och som går under namnet Bättre 
tillsammans.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått. 

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är nått. Den digitala utvecklingen går snabbt 
och det finns en uppsjö av olika möjligheter att  

7  Särskilt yrkesskicklig lärare, gymnasieförbundets benämning på förste- 
 lärare
8  Teacher Learning Community

arbeta med digitala verktyg inom undervisningen. Uti-
från analysen av enkäten digital kompetens så anser 100 
procent av lärarna att de ökat sin digitala kompeten-
sen något, ganska stor eller i mycket stor utsträckning. 
Eleverna svarar att över 80 procent av dem har blivit  
bättre eller mycket bättre på att använda digitala 
verktyg. Skolledningen strävar efter att det digitala ar-
betssättet ska vara en naturlig del i all kompetensut- 
veckling som genomförs på skolan med en dimension 
av kollegiallärande.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasie- 
program till elever som ska söka till 
 gymnasieskolan.
Målet är uppnått. Det finns på skolan en mycket bra 
relation mellan elever och personal samt hög under-
visningskvalité på programmen. Även om målet är 
uppnått behöver skolan fortsätta arbeta med att göra 
programmen attraktiva att söka. Skolledningen vill 
skaffa sig en större insikt i vad eleverna anser borde 
förbättras genom kontinuerliga utvärderingar samt en 
referensgrupp bestående av elever för att på så sätt 
höja kvaliteten ytterligare.

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är nått med bred marginal.
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Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Målet är inte nått. Totalt sett har skolan ökat ande-
len UF men inte nått ända fram. Elever väljer hellre  
kurser som ger behörighet till högskolan eller yrkes- 
kurser som ger kunskaper som efterfrågas inom  
arbetslivet. Ökningen beror på att entreprenörskaps-
kursen har blivit obligatorisk på ytterligare några in-
riktningar. Skolledningen ska tillsammans med UF 
koordinatorn arbeta med att få fler att bli UF lärare. 
Skolan ska också öka och förbättra aktiviteterna för att 
visa eleverna vad UF är.

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka. 
Skolan har inte nått målet. I samarbete med BIU9 - 
online  har skolan haft möjlighet att ge studiehandled-
ning på modersmålet. Skolan har också haft en pro-
jektanställd koordinator under två år som skapat struk-
turer och rutiner för verksamheten. När koordinatorn, 
som var projektfinansierad drogs in sjönk antalet del-
tagare. Det visar att en skola måste bygga upp struk-
turer till samarbete, som inte är beroende av särskilda 
tjänster för att kunna samarbeta. Skolledningen anser 
att ett förbundsövergripande angreppssätt behövs för 
att gemensamt hitta bra lösningar då det i dagsläget är 
svårt att tillgodose behovet av studiehandledning.

Andelen elever på språkintroduktionspro-
gram som blir behörig till nationellt program 
ska öka. 
Skolan har nått målet. Skolan har bedrivit ett mål-
medvetet utvecklingsarbete under flera år som nu ger  
resultat. Arbetslaget arbetar lösningsfokuserat för att 
ge så många elever som möjlighet att läsa behörig-
hetsgivande ämnen. Under läsåret har vi arbetat med 
blockläsning i NO ämnen för att fler elever ska kunna 
få betyg i ett till tre NO ämnen.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Skolan har nått målet. En stor gemensam satsning 
inom förbundet tillsammans med Nationellt cen-
trum för svenska som andraspråk (NC) har genom-
förts. Skolan har dessutom tre utbildade SKUA- 
utvecklare10 som har varit navet i en omfattande 

9  Blekinge Integrations- och Utbildningscenter
10  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
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kompetensutveckling brett över alla program såväl 
som inom gymnasieskolan som gymnasiesärskolan. I 
och med SKUA har lärare fått ta del av metoder för att 
hjälpa elever som p.g.a. språksvårigheter har svårt att 
förstå kursen.

APL-RAPPORT
Alla elever på skolan har blivit erbjudna 15-16 veckors 
APL. Skolan har svårigheter att hitta bra APL-platser 
för elever som går inriktning Fritid och hälsa på barn 
och fritidsprogrammet. Det gör att ett antal elever har 
gjort APL på fritidshem/skola som tillhör det pedago-
giska arbetsfältet. Några enstaka elever fullföljde inte 
den erbjuda APL:en.

Alla APL-platser kan inte erbjuda alla moment inom  
yrkeskurserna, men genom att elever byter APL- 
platser täcker de olika arbetsplatserna tillsammans ut-
bildningarnas innehåll. 

Jenny Nyströmsskolan samarbetar endast med 
apl-platser som skolan anser uppfyller utbildningens 
krav på ett gott värdegrundsarbete. Skolan har ett tätt 
samarbete med APL-platserna och besöker dem både 
innan, under samt efter APL för att tillsammans disku-
tera skolans värdegrund utifrån styrdokument.

Skolan lyfter frågan om handledarutbildning kontinu-
erligt i programråden och har varit ute och presente-
rat skolverkets webbaserade handledarutbildning samt 
handledarutbildning i egen regi. Ett av skolans program 
har inte erbjudit handledarutbildning aktivt under det 
gångna läsåret. I de fall handledaren inte har gått någon 
handledarutbildning har skolan besökt APL-platsen/
handledaren innan, under samt efter APL-perioden och 
haft genomgång vad det innebär att handleda en elev.
 
ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de 
politiskt fastställda målen, arbetar skolan sedan flera år 
utifrån aktuell forskning. Under läsåret 18/19 tas ytterli-
gare steg för ett Förbättrat lärande. Skolan har utarbe-
tat ett nytt arbetssätt för arbets- och ämneslagen och 
dess arbetslagsledare och ämnesutvecklare. Till varje 
arbetslag kopplas både elevhälsans olika professioner 
samt bibliotekets kompetenser. De ska tillsammans 

stödja elevernas sociala- samt kunskapsutveckling på 
ett främjande sätt. Det har påbörjats en implemen-
teringen av helt nya EHT(elevhälsoteam)-rutiner vars 
mål är skapa tydlighet samt tidiga insatser gällande ex-
tra anpassningar och särskilt stöd.      

Studiehallen har fått utökade resurser vilket innebär 
att skolan numera har en bredare kompetens jämt för-
delat under veckorna så att de elever som kommer till 
studiehallen har möjligheter att få stöd i att nå så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Skolan har en utvecklingsgrupp bestående av ca. tio 
medarbetare  med olika kompetenser, vars mål är att 
skapa en sammanhållen vision och utvecklingsplan. 
Särskilt yrkesskickliga lärare  (SYL) har parallellt med 
utvecklingsgruppen gjort lektionsobservationer för 
att skapa en nulägesbild över hur det formativa, in-
kluderande och läsutvecklande arbetssättet ser ut på 
skolan. Utifrån det resultatet går skolan in i en ny fas 
under VT19 där SYL:arna, lektor samt IKT-pedagog 
driver pedagogiskt utvecklingsarbete under namnet 
Bättre tillsammans som jackas i utvecklingsgruppens 
visionsarbete. Skolan har moderniserat ett antal klass-
rum och lärmiljöer för att tillmötesgå det som krävs av  
framtidens pedagogik.

Ledningsgruppen på skolan har utarbetat en ny mo-
dell för tjänsteplanering utifrån ett flertal koefficien-
ter. Detta har resulterat i en mer slimmad organisation 
men med bibehållen kvalitet kopplat till det systema-
tiska kvalitetsarbetet.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den påbörjade förändringen av flertalet rutiner och 
arbetssätt kommer fortgå. Förbundsövergripande  
rutiner gällande elevhälsan implementeras under  
läsåret. Likaså att utveckla moderna lärmiljöer anpas-
sade till modern pedagogik med digitala verktyg kom-
mer fortgå. I riktning mot ökad måluppfyllelse kommer 
lärare och elevhälsan arbeta och utveckla verksam-
heten för såväl elever som personal. Biblioteket kom-
mer fortsätta sitt arbete med arbetslagen i linje med 
de reviderade styrdokumenten parallellt som de bedri-
ver utvecklingsarbete med IKT-pedagogen.

Jenny Nyströmsskolan kommer att fortsätta arbeta 
för en sund resursfördelning och en hög utbildnings- 
kvalité. Skolan ser med tillförsikt på ett ökat antal 
elever på programmen och tror på ett ökat elevsök. 
I elevenkäten får många av skolans program högt  
resultat när det gäller frågan om eleverna kan rekom-
mendera sitt program till någon annan. En marknads-

föringsgrupp har startat med fokus på att synliggöra 
och göra skolan till ett attraktivt val i konkurrens med 
övriga gymnasieskolor i Kalmar. Jenny Nyströmsskolan 
fortsätter att erbjuda attraktiva utbildningar med stor 
bredd.

Skoledningen har gemensamt med verksamhetsom-
rådeschefen, controller och ekonomichef påbörjat en 
genomlysning av Jenny Nyströmsskolan ekonomiska 
läge. Detta kommer under läsåret 19/20 innebära för-
ändringar i strukturer och tjänster.

Beläggningen i restaurangerna på Lars Kagg och  
Stagnelius har nått sin gräns, både för produktion av 
mat som för sittplatser under lunchtid i restaurang-
erna. Höstterminen 2019 ska Campus Storken vara 
klart, elever som har lektion på Campus Storken i an-
slutning till lunch planeras för lunch i Jenny Nyströms- 
skolans restaurang. För att klara ökat antal lunch- 
gäster på Jenny Nyströmsskolan behöver restaurangen 
byggas ut. 
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Lars Kaggskolan

EKONOMI
Lars Kaggskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpass-
ning på ca 8,7 mkr där de nationella programmen står för sam-
mantaget 3,1 mkr och introduktionsprogrammet för närmare 
5,6 mkr. Språkintroduktion hade ett ingående underskott på 
ca 3,3 mkr.

En kartläggning och prognos av antalet elever och resursbe-
hov, resulterade till betydligt färre tjänster under hösten mot 
budgeterat. Detta påverkar den ekonomiska prognosen med 
ca 2,8 mkr i lägre kostnader. 

Introduktionsprogrammet har dessutom tilldelats statsbidrag 
på 1 mkr med syfte att systematiskt kvalitetssäkra formerna för 
elevers etablering på arbetsmarknaden.  

Efter avslutad antagning kan det konstateras att elevantalet 
till skolans nationella program fortsatt att öka. Totalt sett är 
det 50 fler elever till de nationella programmen i år jämförelse 
med förra hösten. Till åk 1 är det i år el- och energiprogram-
met samt bygg- och anläggningsprogrammet som har 23 fler  
antagna mot föregående år (14 respektive 9). 

Eftersom skolan dock fortfarande visar på ett underskott 
har en sammanställning av åtgärder och planering för  
ekonomi i balans genomförts tillsammans med skolledning,  
controller verksamhets- och planeringschef för att diskutera 
det ekonomiska läget och den ekonomiska prognosen. En  
viktig del är att fortsätta ha samläsning i den utsträckning det 
är möjligt samt se över nuvarande gruppstorlekar.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Målet är nått för samtliga program på skolan. Skolan har en hög 
andel elever som klarar att nå examensbevis. Specialpedagog, 
speciallärare och övriga från elevhälsateamet involveras från  
år 1 vilket medfört ett snabbare stöd, både i klasserna och indi-
viduellt med enskilda elever. Ämneslagen och arbetslagen har 
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ansvar för att snabba åtgärder sätts in för att tillgodo-
se elevernas behov av extra anpassningar och särskilt 
stöd. 

Skolan arbetar målmedvetet med att hjälpa elever-
na på plats d.v.s. stödfunktionen i klassrummet med 
eleverna i ordinarie undervisningsgrupper. På flera av  
yrkesprogrammen får idag eleverna extra resurstid 
i alla sina ämnen ute på programmet åtminstone en 
gång i veckan, vid behov fler gånger.

Elever som inte klarat av gymnasieexamen har i flera 
fall på hög frånvaro med anledning av psykisk ohälsa. 
Skolan har en handlingsplan med aktiva åtgärder för 
att öka elevernas psykiska välbefinnande och minska 
elevernas upplevelse av stress.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet.
Målet är nått för fem av sju program på skolan.  
Analysen är att skolan har fokuserat på att få eleverna 
upp till godkänt i kurserna medan andelen elever med  
riktigt bra betyg är lägre än i riket. På program där jäm-
förelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste 
två åren utvecklat undervisningen av kurserna för att 
tydliggöra kraven för eleverna. Ett medvetet arbete 
med det formativa lärandet ger eleverna en förståelse 
för vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg. 

Skolan kommer att fördjupa arbetet mot ett fram-
gångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Just ledarskapet i klassrummet är 
en av de pedagogiska grundstenarna i Lars Kaggsko-
lans utvecklingsplan. Skolans olika ämneslag tillsam-
mans med skolledningen kommer att dra upp gemen-
samma riktlinjer för hur detta ska fungera i praktiken. 
Särskilda satsningar på de gymnasiegemensamma  
ämnena med resurstid ute på programmen kommer 
att höja jämförelsetalet på sikt.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet, närvaron  
ligger kvar på samma nivå som förra läsåret. Dock har 
samtliga nationella program utom ett höjt sin närvaro 
jämfört med förra läsåret. 

Skolan praktiserar en effektiv och tidig aktivering av 
stödinsatser för elever som börjar få frånvaro. Rek-

torerna har kontinuerligt, via lotskonferenser och i 
övriga forum, fattat beslut om CSN-varningar och in-
dragna studiemedel i högre utsträckning än tidigare. 
Personalen tittar på mönster i frånvaron hos eleven, 
inte bara den totala andelen. Skolan tar initiativ till en 
tidig diskussion med elev och vårdnadshavare och om 
inget förbättras ett extra hälsosamtal med skolsköter-
skan där hälso-, undervisnings- och skolsociala frågor 
m.m. tas upp. 

För eleverna på språkintroduktion har närvaron  
under det gångna läsåret minska avsevärt. Många är 
i en asylprocess, där de väntat länge på besked kring 
uppehållstillstånd och denna osäkerhet och väntan 
påverkar måendet hos många elever, vilket i sin tur 
också påverkar deras närvaro i skolan på ett negativt 
sätt. Förutom en lång asylprocess finns även annan 
problematik kring måendet i form av posttraumatiskt 
stressyndrom m.m., vilket också har en negativ effekt 
på närvaron i skolan. Skolan har även en utmaning i 
vad gäller möjligheterna att bättre anpassa studierna 
för denna heterogena elevgrupp; oavsett bakgrund, 
erfarenheter, ambitioner och framtidsplaner slussas 
större delen av elevgruppen in i samma studieplan. 

Under året som gått har de nyinrättade heltids-
mentorerna arbetat upp relationer med språkintro- 
duktionseleverna, arbetat fram rutiner och struktu-
rer, deltagit i utbildningar m.m. Deras arbete ska fort-
sätta att utvecklas även under kommande läsår, med  
tydligare fokus mot att öka närvaron och på andra 
sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra förutsättning-
ar för lärande. Arbetet med att fördjupa och utveck-
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la undervisningen enligt ett språk- och kunskapsut- 
vecklande arbetssätt (SKUA) och forskning kring ny-
anländas lärande fortsätter, liksom arbetet med att 
använda Bygga Svenska som utgångspunkt för att  
dokumentera elevernas utveckling i svenska.

Under läsåret 2018/19 kommer skolan att implemen-
tera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna bland 
personalen gällande arbetet med en enskild elevs 
höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser 
hög frånvaro kan få. Dessutom sätts fokus på hur vi 
ska kartlägga elevers frånvaro och hitta metoder som 
främjar närvaro.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är uppnått. Skolledningen framhåller att det 
är genomgående mycket engagerade lärare på sko-
lan som vill att eleverna ska lyckas. På hantverkspro-
grammet, med något lägre omdömen från eleverna 
anser karaktärsämneslärarna att de praktiska arbets-
passen är för korta för att alla elever ska få den hjälp 
de önskar. På introduktionsprogrammet framhåller 
rektor den starkt individualiserade undervisningen, 
vilken skapar starka och givande relationer mellan  
personalen och eleverna som en framgångsfaktor.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolledningen kan inte bedöma om målet är nått. För-
bundet har nyss genomfört en ny rutin där merparte-
nav de inblandade är mer eller mindre osäkra på hur 
processen ska fortlöpa. Det kan dock konstateras att 
en stor andel av lärarna och elevhälsans personal anger 
i enkätsvar att man åtminstone delvis samverkar runt 
elevernas behov av stöd. En tydligare struktur, ärende- 
gång, uppföljning och dokumentation är positiva för-
bättringar i den nya rutinen. Skolledningens analys  
visar att lärarpersonalen önskar i högre utsträckning 
att elevhälsateamet (EHT) ska hjälpa dem med stöd 
och förståelse i praktiken. Vad gäller extra anpass-
ningar och inkluderande undervisning har skolan en 
bit kvar innan lärare automatiskt tänker inkluderande  
redan när de planerar sin undervisning.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Målet är uppnått. Eleverna är nöjda, trivs och känner 
sig trygga i skolan och de ger en bild av att verksam-
heten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Schemat 
fungerar bra och eleverna har möjlighet att välja bland 
ett stort utbud av kurser och kan på så sätt designa sin 
egen utbildning. Skolan har hög utbildningsnivå bland 
personalen och det visar sig i en hög kvalité på under-
visningen. 

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är nått för skolan. Skolan jobbar specifikt med 
normer och värden på lotstid, inom ramen för kurser-
na och i gemensamma ämnesövergripande projekt. 
Gemensamma utgångspunkter för samtal som en 
upplevelse (museum, teater, film, föreläsning) är vikti-
ga inslag. Dessutom har lärare ett tätt samarbete med 
kurator och skolsköterska. Skolan arbetar för snabbt 
markera mot direkta kränkningar och språkbruk som 
inte är varit förenliga med god värdegrund. EHT kom-
mer in tidigt in i processen med både berörda elever 
samt övriga elever i klassen om så behövs.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är uppnått. Efter diskussion kring detta på skolan 
har lärare jobbat konsekvent med gemensamma ut-
gångspunkter i förhållningsreglerna kring studiero. I de 
grupper det varit oroligt har skolan gjort större insat-
ser av lotsar, lärare och elevhälsan tillsammans. I sam-
band med uppstart av vårterminen -19 förfinar skolan 
ytterligare reglerna som ska gälla i klassrummen. Ett 
underlag har tagits fram för både elever och personal 
för att tydliggöra vilka reglerna är, vad de syftar till, vad 
de praktiskt innebär samt hur vi personal stödjer in-
satsen och vilka konsekvenser det blir för elever som 
bryter mot gemensamt överenskomna regler.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått för all program på skolan utom ett. Sko-
lans gemensamma arrangemang såsom Prideveckan, 
Kårdagen och Kaggdagen bidrar till trygghet. Samar-
betsövningar hur vi talar och vad vi säger till varandra 
har bidragit till bättre ordval bland eleverna. Lärarna 
vidtar åtgärder direkt i klassrumet mot alla former 



58. Årsredovisning 2018

av kränkningar. Lärarnas goda relationer med elev-
erna samt deras engagemang och arbete med dessa  
frågor ute på programmen påverkar resultatet positivt. 
Trygghet och trivsel är stående punkter i olika grupper 
t.ex. likabehandlingsgruppen, klassråd/programråd/
kaggråd och i samarbetet med elevkåren.

Skolan har under läsåret arbetat aktivt för att öka 
tryggheten där elevhälsarteamet (EHT) har haft en  
aktiv roll. EHT har varit inne i klasserna och pratat och 
jobbat med normer och värden vid flera olika tillfäl-
len. Mötena har bl. a. handlat om hur man ska agera i 
konflikter mellan elever-elever och elever-lärare. 

När konflikter kommer till ytan markerar skoledning-
en kraftfull genom polisanmälan om brott misstänkts 
samt vidta disciplinära åtgärder enligt skollagen. Det-
ta skickar signaler till övriga elever om att konflikter 
bland eleverna tas på allvar. 

Hösten-18 har präglats av oro kring obehöriga ung-
domar, som frekvent har uppehållit sig på skolan. Den 
problematik som funnits runt Centralstationen och 
köpcentret Baronen i Kalmar har flyttat in i skolan,  
vilket också har märkts på vissa delar av verksamheten. 
Emellanåt har skolan haft väktare som cirkulerat i  
lokalerna, vilket främst hos IM-eleverna har upplevts 
som en stor trygghet.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Målet är uppnått. Här är resultatet låga jämfört med 
övriga påståenden, men det kan bero på att de stat-
liga ramar kring kursplanerna och elevernas rättmäti-
ga krav på inflytande “krockar” med varandra. Därav 
kan det bli svårt för eleverna att vara delaktiga i pla-
neringen. Eleverna har ett gott inflytande i tidpunkten 
för prov, redovisningar etc. samt examinationsformer. 
Beträffande elevernas inflytande i utformandet av 
skolmiljön och vid revidering av ordningsregler sker 
detta via klassråd, programråd och Kaggråd.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått. Ökningarna är framför allt en  
konsekvens av ett metodiskt arbete med olika KPT-spår 
samt ett gemensamt utvecklande av en pedagogisk 
grundsyn kopplat forskning inom området. Lärarna  
arbetar med metoder för gemensamt lärande genom 
att ta del av forskning, gemensam diskussion kring 
det lästa, gemensam planering för att testa i under-
visning och därefter gemensam reflektion, analys och 
dokumentation. Detta är något som skolan fortsätter  
arbeta med under de kommande åren. Utvecklings- 
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planen sträcker sig över tre år och skolan är på år ett, 
där grunden byggs.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan har duktiga lärare och det 
är naturligtvis bra att så många som möjligt av dessa 
har möjlighet att genomgå en meritering, typ Arete. 
Det många uttrycker är att det är den bästa fortbild-
ning de någonsin har fått, vilket säger någonting om  
kvalitén i utbildningen. Det alltid är bra att tvingas titta 
på sig själv och sin egen praktik, för att därifrån utveck-
las ytterligare. 

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Majoriteten av elever och lärare 
upplever en ökning i sin digitala kompetens. Flerta-
let av lärarna svarar i enkäten om digital kompetens 
att de har stora eller mycket stora kunskaper när det 
gäller kritiskt förhållningssätt och att de har mycket  
stora kunskaper när det gäller att jobba källkritiskt med 
eleverna. Lärarna anger också att de har kunskaper att 
hitta relevant material för sin undervisning samt att de 
har goda kunskaper om etik på nätet.

Ett kontinuerligt arbete med att i samarbete med 
IKT-pedagogen för att stärka den digitala kompeten-
sen hos personal och elever pågår. Extra satsningar har 
gjorts på att stärka kunskapen runt kompensatoriska 
hjälpmedel med en site från specialärare och special-
pedagoger där lärare ges tips på vilka hjälpmedel som 
finns att tillgå. Skolledning och IKT-pedagog har ett 
viktigt uppdrag i att knyta ihop förbundets nya digitala 
agenda med skolans utvecklingsplan.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasie- 
program till elever som ska söka till gymnasie- 
skolan.
Målet är uppnått. Lärarna arbetar systematisk med 
att förbereda eleverna på livet efter gymnasiet. Detta 
kan bidra till att eleverna känner sig väl förberedda på 
fortsättningen när gymnasieutbildningen närmar sig  
slutet. Eleverna märker att skolan har mycket hög kvalitet 
på undervisningen och att yrkesutbildningarna är väl an-
sedd i respektive bransch. De flesta yrkeseleverna känner 
att de har ett jobb direkt efter utbildningen bara de vill.

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är uppnått. Lars Kaggskolans utbildningar är 
fortfarande populära och de sökande väljer dessa i 
hög utsträckning. Skolan har ingen jättestor konkur-
rens i närområdet på de flesta program. Inom fordons-
programmet är dock en stor det utanför gymnasie- 
förbundets skolor då förbundet inte anordna trans-
port inriktningen. Dock viktigt att fortsätta arbeta med 
kvalitet och marknadsföring för att inte tappa position.

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Målet är inte uppnått. Skolan har minskat andelen 
UF-företagare sedan förra året. Detta beror till stor 
del att på att för eleverna på teknikprogrammet har 
UF inte legat som en obligatorisk programfördjup-
ning som det gjorde på en av inriktningarna tidigare.  
Dessutom rekommenderar branscherna på flertalet 
yrkesprogram antingen högskoleförberedande kurser 
eller fler yrkeskurser för en ökad anställningsbarhet  
direkt efter gymnasieskolan. För eleverna på teknikpro-
grammets designinriktning kommer UF att finnas inom 
kursen produktutveckling framöver. På hantverks- 
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programmet nås målet i och med att kursen Entre-
prenörskap och företagande är obligatorisk där UF:s  
material används.

Andelen elever som får studiehandledning på  
modersmålet ska öka. 
Målet är uppnått. På skolan finns personal som har 
arbetat som lärare i sina tidigare hemländer vilka ger 
elever, främst på IMS, studiehandledning på moders-
mål. Under hösten 2018 har det inte funnits någon 
personal med särskilt ansvar att hantera ansökning-
arna och kontakterna gentemot BIU11-online, hade det 
varit så hade säkert andelen av elever som tagit del av 
studiehandledning på modersmålet varit ännu högre. 
I yrkesämnen har det varit svårt att nyttja BIU då lära-
ren som handleder dem inte har kunskap i ämnet vilket 
medför låg nyttjandegrad i yrkeskurser. Frågan om ut-
formandet av studiestöd på modersmål behöver lyftas, 
både på enskilda skolor men också på förbundsnivå. 

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Målet är uppnått. I år har skolan infört SKUA12 som ett 
KPT-spår. Denna styrning har resulterat i att lärarna 
fått en ökad kompetens inom språk-och kunskaps-
utvecklande arbetssätt. De lärare som gick första 
året har goda erfarenheter av denna utbildning och  

11  Blekinge Integrations- och Utbildningscenter 
12  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

spridit en positiv bild av utbildningen och dess ef-
fekter på undervisningen. Fler lärare har i år hoppat 
på utbildningen samtidigt som flera av de som gick  
tidigare år jobbar vidare med det de lärt sig. Lärarna 
inom IM kommer att få möjlighet att fortsätta utveckla 
sina kunskaper kring SKUA.

APL-RAPPORT
Alla elever på skolans yrkesprogram har minst 15 veck-
ors APL-tid, på vissa av programmen finns det inrikt-
ningar som har 18-20 veckors APL. Vid de tillfällen som 
en arbetsgivare inte möjlighet att ha eleven kvar (få 
uppdrag eller liknande orsaker) ordnar skolan en an-
nan APL-plats omgående.

Skolans APL-platser uppfyller alltid något av utbild-
ningens krav gällande innehållet på utbildningen. Alla 
elever hade APL- plats där de fått möjlighet att utveck-
la sina yrkeskunskaper och skaffa sig en yrkesidentitet. 
De har också fått en ökad inblick i yrkesgemenskapen 
kopplat till programmet

I kontakten med handledare och APL-platser har sko-
lan god kännedom om vilken typ av företag som till-
handahåller APL-platser. Dessutom utvärderar både 
elever och handledare APL:en, detta ger information 
kring hur det fungerat på APL-platsen. Företagen idag 
jobbar mycket med värdegrund och jämställdhet ute 
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på arbetsplatsen. För att säkerhetsställa att det är så 
bra som möjligt utvärderas APL-platser kontinuerligt 
under tiden eleven är ute och även efter avslutad APL. 

Skolan erbjuder olika lösningar på olika program. Vissa 
program genomför egna handledarutbildningar som 
alla handledare blivit erbjudna. Skolverkets handleda-
rutbildning har också erbjudits. För handledarna på 
några program genomförs utbildningen vid gemen-
samma träffar på skolan. Skolan upplever att då hand-
ledarutbildning enligt skolverkets modell genomförs 
på plats i skolan är det fler handledare som fullföljer 
utbildningen än enbart på distans. Skolans lärare kan 
då dessutom anpassa diskussionerna till rätt bransch. 
Ett program har satsat på att ha en dedikerad person 
som tar hand om all APL på det programmet., detta 
för att säkerhetsställa att kontakten och uppföljningen 
blir likvärdig mot alla elever och företag. Medarbeta-
ren som har uppdraget går dessutom skolverkets ut-
bildning för APL-samordnare under hösten 2018, en 
utbildning som lägger stor vikt vid de krav som ställs 
på den arbetsförlagda utbildningen. Målet är att det-
ta ska spridas till övriga programs APL-ansvariga i ett 
kommande KPT-spår.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under några år har de stora flyktingströmmarna från 
2015-2016 inneburit stora konsekvenser för Lars 
Kaggskolan. Nu är den stora puckeln över och även 
detta innebär stora konsekvenser för verksamheten. 
En stor minskning av antal elever innebär att även  
personalstyrkan måste minska till en adekvat nivå. Sko-
lan kan se att minskningen har börjat och att det kom-
mer innebära en minskning av både elever och perso-
nal under 2019.

Många av de nyanlända elever som kom under 2015-
2016 har nått behörighet på våra nationella program 
och återfinns där, vilket ställer nya krav. Dessa elever 
ska även ges möjlighet att klara sin gymnasieutbild-
ning, vilket kan komma att ställa krav på ökat kompe-
tens kring t ex SKUA hos undervisande personal, inte-
gration m.m.

I samband med att huvudmannen tilldelats särskilt 
riktade medel från Skolverket gällande översyn av ut-
bildning för nyanlända samt kompetensutveckling för 
lärare har en större diskussion kring organisation av 
utbildningen även gjorts på enhetsnivå. Ny utbildnings-
plan beräknas vara klar i januari 2019.

Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip 
fullbelagda. Även skolans vuxenutbildningar i fordon, 
bygg och frisör har fortsatt god tillströmning av elever.

Under sommaren och hösten rapporterade polisen i 
Kalmar om oroligheter bland ungdomar runt Baronen 
och stationen. Oroligheterna fick under hösten sprid-
ning in i skolan, framför allt i form av att obehöriga 
ungdomar rörde sig i och kring skolans lokaler. En  
konsekvens av detta har resulterat i att skolan peri-
odvis anlitat väktare från Securitas. Skolledningen har 
också arbetat med att återigen förtydliga för lärare 
och elever varför skollegitimation ska bäras. Under 
höstterminens Kaggråd uppger eleverna att funktion 
kopplat till skollegitimationer är önskvärt t.ex. tallrik-
sautomater och in-och utpassagesystem.

Under året har VVS- och fastighetsprogrammet  
(VF) återigen blivit utsedd som förstklassig skola av 
VVS-branschens yrkesnämd. Fordonsprogrammet har 
som första skola, utanför projektet på fyra pilotskolor, 
blivit utsedd till Motorbransch College (MBC-certifie-
rade). Elever från naturvetenskaps programmet (NA) 
vann ett internationellt första pris i tävlingen Unga  
reportrar som årligen arrangeras av organisationen 
Håll Sverige rent.

En större renovering av C 100-korridoren har skett 
med anledning av fuktproblem i golv. En uppfräsch-
ning och anpassning har också genomförts i special- 
lärarnas och specialpedagogernas arbetsrum.

Under året har Lars Kaggskolans nya utvecklingsplan 
implementerats. I samband med detta har också arbe-
te påbörjats med att ta fram en gemensam pedagogisk 
grundsyn via kollegiala diskussioner över program-
gränserna. De hörnstenar som diskuterats är; kollegialt 
lärande, formativ undervisning, ledarskap i klassrum-
met, och inkludering. Parallellt med denna kompetens-
utveckling sker också ett fortsatt arbete i olika kom-



62. Årsredovisning 2018

petensutvecklingsspår som personalen själva kunnat 
välja utifrån de behov som skolledningen kartlagt.

Skolan har också påbörjat arbetet med att implemen-
tera det personalpolitiska programmet. Hittills har 
personalen arbetat med medarbetarskap och ledar-
skap på ett mycket lyckat sätt.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Tack vare goda elevresultat, hög trivsel och populära 
program förväntar sig Lars Kaggskolan en fortsatt god 
tillströmning av elever även kommande år. Arbetet  
enligt skolans utvecklingsplan, den pedagogiska grund-
synen och de olika kompetetensutvecklingsspåren 
kommer att fortskrida. Skolan ser ett fortsatt behov 
av att öka integrationen mellan skolans alla program.

Då antalet nyanlända elever minskar kraftigt är till-
strömningen till IM språkintroduktion emellertid inte 
alls lika stor som tidigare år.

Den nya utbildningsplanen för IM kommer få konse-
kvenser för hur de olika inriktningarna organiseras, för 
att få en så stabil och flexibel organisation som möjligt.

Skolan  arbetar vidare med att utveckla den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön för både elever och 
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elev-
utrymmen och salar så att de anpassas till en modern 
lärmiljö.

För ökad trivsel för personalen fortsätter skolan att 
anordna gemensamma aktiviteter. I linje med huvud-
mannens personalpolitiska program fortsätter skolan 
också arbetet med att utveckla Lars Kagg som en att-
raktiv arbetsplats.

Inför framtiden hyser skolan dock vissa farhågor vad 
gäller arbetsmiljön för medarbetarna. I höstens med-
arbetarenkät framkommer att en stor andel av perso-
nalen upplever att de inte hinner med sitt arbete inom 
de ramar som finns. I samband med den översyn av 
organisationen som görs i samband med en sämre 
ekonomi, den kommande lärarbristen m.m. ser skol-
ledningen en stor risk för högre personalomsättning 
och sjukskrivningar.

Under året planeras att bygga en utlåningscentral för 
läromedel på samma sätt som tidigare gjorts på Jenny 
Nyströmsskolan. Då organisationen på fordonspro-
grammet ökar finns behov av kompletterande verk-
stadslokal till HT2019.
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Stagneliusskolan

EKONOMI
Stagneliusskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpass-
ning på 2,2 mkr där AST-enheten och samhällsprogrammet, 
inriktning beteende, utgjorde cirka 1 mkr vardera.

Antagning till skolans program höstterminen 2018 visade på 
en väl fylld organisation. Resurserna ökade med 0,3 mkr utifrån 
elevsiffrorna i budget 2018. En översyn av de åtgärder som 
gjorts, undersökts samt planeras för att hantera en ekonomi 
i balans gjordes under våren. Skolledningen tillsammans med 
controller, verksamhetsområdeschef samt planeringschef har 
fört diskussioner angående rådande läge. Bland annat diskute-
rades gruppstorlekarna i språkundervisning samt nyttjandet av 
skolans lokaler.

En upphämtning resultatmässigt redovisades tidigt under året. 
Utöver de lokaler skolan hyr extra av förbundet fanns i budget 
ytterligare medel för eventuella uppkomna behov under året. 
Skolan klarade sig dock med de extra klassrum man redan hyr-
de. En restriktiv tillsättning av vikarie inom AST-enheten och 
på biblioteket samt optimering gällande förstärkningsresurser 
bidrar även till den resultatmässiga upphämtningen. Resultatet 
för enheten 2018 är positivt om 1,1 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Målet är nått för två av tre program på skolan. De goda  
resultaten beror på ämnesövergripande samverkan, god  
stabilitet i personalstyrkan och en förmåga att skapa goda rela-
tioner till eleverna samt motivera dem. 

Skolan kommer att genomför ett antal förändringar i arbets-
sättet kring elever som inte klarar målen: EHT-möten enligt 
nya rutiner, studietid blir obligatoriskt för elever med behov 
av stöd, fortsatt arbete med förstärkning i enstaka kurser,  
tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och äm-
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neslag under läsåret med kvalitetsmått på verksam-
heten utifrån elevfokus. Samarbetet med Challenging  
Learning13 säkerställer en ökad måluppfyllelse inom 
området.

Inom Handels- och administrationsprogrammet, där 
målet inte är uppfyllt, hade flera elever stora utma-
ningar gällande att nå minst betyget E i alla kurser. 
Elevhälsan kommer att arbeta tydligare att tidigt iden-
tifiera elever och sätta in rätt typ av extra anpassningar 
och i vissa fall särskilt stöd så att eleverna kan nå sin 
gymnasieexamen men framförallt bli yrkesförberedda 
och väl utrustade för att komma direkt in på arbets-
markanden.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet.
Målet är uppfyllt för två av tre program på skolan. 
Skolan ligger strax över snittet på ekonomiprogram-
met (EK) och på rikets snitt på samhällsvetenskaps-
programmet (SA), men mycket över på handels- och 
administrationsprogrammet (HA). Detta kan tyda på 
att skolan inom HA behöver förbättra förmågan att få 
elever att nå en godkänd examen (se ovan), detta hade 
sannolikt sänkt jämförelsetalet eftersom att de elever 
som inte nådde sin examen hade ett lågt jämförelsetal.
Skolan fortsätter det systematiska arbetet med att 
prata betyg. Ämneslagen kommer att få i uppgift 
i att förstå varför skillnader finns mellan olika lärare 
och undervisningsgrupper och hur man säkerställer 
likvärdigheten i bedömningen av elevernas prestatio-
ner. Ämneslagen får även i uppgift att undersöka om 
eleverna fått tillräcklig information på vilka grunder 
betyg sätts och att de erbjudits flera tillfällen att visa 
sina kunskaper. Den bedömningskultur som finns i 
klassrummet och på skolan har stor betydelse för den 
enskilda eleven. Betyget ska upplevas som rättvist och 
ska spegla alla kunskaper i förhållande till den aktuella 
ämnesplanen. Alla elever behöver också en bra och 
tydlig återkoppling för att uppleva att likvärdighet  
råder inom skolan.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är nått för skolan. Rektorerna har en restriktiv 
hållning när det gäller ledigheter och frånvaro och har 

13  En konsultfirma i pedagogik som förmedlar en pedagogik med samma
  namn. Grundad av läraren och pedagogen James Nottingham. 
 

varit tydliga mot eleverna när det gäller rutinerna för 
att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapporte-
ring till CSN vid hög frånvaro. Skolan arbetar med ett 
fokus på frånvaron med en snabb uppföljning vid all 
typ av frånvaro och tydligare arbetsfördelning av an-
svaret kring dessa elever. Elevhälsan kopplas numera 
in tidigt vid all typ av frånvaro. Tonvikten kommer dock 
ligga i det förebyggande arbete under de kommande 
mentorstiderna med eleverna. Utgångspunkten kom-
mer att vara friskfaktorer och de positiva effekter 
skolnärvaro medför. En ny frånvarorutin kommer att 
implementeras under läsåret.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är inte uppnått. Det finns självklart inga enskilda 
enkla orsaker som förklarar detta utan beror på flera 
faktorer. Skolledningen konstater att relationerna mel-
lan elever och lärare är viktiga och vet att lärarkollegiet 
som helhet är starkt på denna punkt. Det är ledarska-
pet i klassrummet och förmågan att skapa ett gott  
lärandeklimat som är viktigt. Här är variationerna stora 
mellan enskilda lärare visar kursutvärderingarna. Kvali-
tativa elevintervjuer kommer att ge oss utförligare un-
derlag att utgå ifrån i förändringsarbetet och arbets-
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lagen/ämneslagen får i uppgift att diskutera området 
utifrån skolans helhetsidé där styrande förutsättningar 
är tänkta till att leda till ökad måluppfyllelse. Skolan be-
höver även flytta fram positionerna ytterligare när det 
gäller extra anpassningar i klassrummet och nya EHT 
rutiner kommer att bidra till att eleverna upplever att 
de får tidigt hjälp och stöd när behov uppstår.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Målet är uppfyllt. Genom att skolan har en tydlig vision 
kring hur elevhälsoarbetet ska fungera så har lärarna 
sakta men säkert börjat förstå syfte och mål med EHT. 
Skolan har inför läsåret 2018-2019 reviderat EHT- 
rutinerna för att möjliggöra ökade och mer effektiva 
kontaktytor mellan skolans olika professioner vad gäl-
ler vårt gemensamma elevhälsoarbete. EHT har även 
under året arbetat med helhetsidén och där skapat 
en avsiktsförklaring kring hur elevhälsan ska arbeta 
på Stagneliusskolan, detta kommer på sikt att göra så 
samarbetet mellan lärare och elevhälsa stärks. Även 
om skolan uppnår goda resultat enlig enkäten (Elev-
hälsans och lärares samarbete) gäller det fortsätta på 
den inslagna vägen. I en modern skola måste skolans 
professioner arbeta i team runt eleverna. Skolledning-
en kommer således fortsättningsvis detta läsår priori-
tera förankring av rådande rutiner.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Målet är nått. Skolan har en väl fungerande organisa-
tion, en trygg bas av erfaren och engagerad personal 
och en kontinuitet i skolledningen. Detta gör att verk-
samheten runt eleverna fungerar väl och upplevs hålla 
en hög kvalitet. Dock måste skolan ständigt värna om 
att verksamhetsnyttan står i fokus för våra beslut och 
vägval på alla nivåer, ständigt pröva och ompröva, samt 
ständigt utveckla och förbättra. Skolledningen kom-
mer att fortsätta det framgångsrika arbetet med att 
utveckla skolans undervisning och den gemensamma 
arbetsmiljön.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är uppnått. Skolan kommer även fortsättningsvis 
arbeta med det värdegrundsmaterial som är framtaget 
till mentorstidens innehåll. Bland annat ett material 

anpassat till skolan utifrån det arbete som till stor del 
initieras från centralt från förbundets gällande HBTQ. 
Frågor inom detta område måste ständigt prioriteras i 
en verksamhet där en tredjedel av våra elever varje år 
är nya ansikten och personligheter för vår skola. 

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är uppnått. Arbetslag och ämneslag har åter-
kommande under flera läsår prioriterat handlingar 
som är tänkta att leda till ökad upplevd studiero under 
skoldagen. I de redovisade prioriterade åtgärder och 
handlingar respektive arbetslag återkopplat framkom-
mer det med tydlighet att studiero främjas av tydliga 
lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klass-
rummet. Lärares förutsättningar påverkas dock av  
andra processer där skolledningen har ett övergri-
pande ansvar. Det handlar huvudsakligen om skolans  
arbete med normer och värden och det förebyggande 
arbete som bedrivs av elevhälsan, men också om hur 
skolan tar ansvar för att alla elever ges det stöd och 
de utmaningar de behöver. I detta arbete har skolan 
varit framgångsrik då eleverna upplever att det råder 
studiero på lektionerna.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är uppnått. Skolledningen konstatera att elev-
erna känner sig trygga i stor utsträckning. Arbets- 
lagen skapar en god och positiv kontroll över vad som 
sker i skolan. Lärarna använder sig av tydliga lektions-
strukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet 
som främjar trygghet och studiero. All personal på  
Stagneliusskolan har höga förväntningar på sina elev-
er vilket gör att det är en relativt lugn skola. Skolan 
fortsätter med förebyggande arbete kring de elever 
som har en tendens att skapa oro omkring sig. Vi gör  
tydliga riskbedömningar och handlingsplaner kring 
dessa elever.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Målet är inte uppnått. Elevernas möjligheter att lära 
och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intres-
sen och erfarenheter. Därför är det bra med elevin-
flytande när undervisningen planeras, genomförs och 
utvärderas. Vi har enligt Stagneliusskolans helhetsidé 
lyft fram grundläggande principer som ska råda i vår 
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verksamhet vad gäller just detta område. Följande ska 
eleverna ha inflytande i: läromedel, takt och ordning 
på ingående moment, arbetsformer och redovisnings-
former. Skolledningens analys är att det ofta finns för-
väntningar från såväl elever som föräldrar på att ha en 
större påverkansgrad än vad som är tänkt och inom 
andra områden än vad som är rimligt. Här finns såle-
des ett kunskapsglapp i vad som kan förväntas inom 
detta målområde som skolan har stora svårigheter att 
hantera.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan har genom medel från  
gymnasieförbundets verksamhetsutvecklingsfond fått 
en möjliget att etablera ett samarbete med Challen-
ging Learning för att arbeta i enlighet med formule-
ringen inom detta målområde. Personalen har drivit 
ett systematiskt utvecklingsarbete under hela läsåret 
där ökad måluppfyllelse varit en central utgångspunkt.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan hade fyra lärare som under 

2018 genomförde och avslutade aretemeriteringen 
med godkänt resultat. Genom att kontinuerligt lyfta 
fram goda exempel bland skolans medarbetare har 
fler och fler uttryckt en önskan om just en arete- 
meritering. Skolledningen hoppas och tror att skolan 
även detta år får möjligheten att erbjuda fler av sina 
kompetenta lärare denna möjlighet.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Enkäten Digital kompetens visar att 
den digitala kompetensen hos lärare har ökat under 
det senaste året. Det finns dock vissa områden som 
visar ett behov av att fokusera på för ytterligare kom-
petensökning och det finnas behov att rikta insat-
ser mot nyanställda så att de får den grundläggande  
digitala kompetensen. Tack vare tillgången till förbun-
dets IKT-pedagoger har vi förmånen att driva kompe-
tensutveckling, utvärdering och revidering av priorite-
rade mål. Vidare har fler och fler av våra lärare tagit 
klivet in i andra ordningens undervisning med digitala 
hjälpmedel i sin undervisning.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Målet är uppnått. Eftersom att eleverna trivs på skolan 
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och känner sig trygga här samt upplever i mångt och 
mycket att deras lärare hjälper dem i undervisningen 
så är det inte så stor överraskning att de även rekom-
menderar sitt gymnasieprogram. Personalen arbetar 
ständigt med att förbättra skolan. I arbetet med sko-
lans utvecklingsplan och skolans utvecklingsprojekt tar 
vi alltid med våra elever, de tillför alltid viktiga erfaren-
heter och ser ofta nya möjligheter. 

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är uppfyllt. I stort handlar det om att förstär-
ka bilden av Stagneliusskolan som en del av Kalmar-
sunds gymnasieförbund och vilka kvalitativa fördelar 
detta innebär för den enskilde eleven. Skolan erbjuder 
en god lärmiljö med skickliga och engagerade lärare,  
moderna lokaler och en hög grad av digitalisering i 
undervisningen. Verksamhetens fokus på tydlighet  
avseende ledarskapet, studieresultat, relationsproces-
ser likvärdighet, trygghet och studiero etc. speglas i 
det höga intresset för skolans utbildningar.

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Målet är uppnått. Genom att starta ett UF-företag  
ingår i programstrukturen för samtliga handelselever 
samt ekonomieleverna på inriktningen ekonomi och 
att flertalet av eleverna från juridikinriktningen väljer 
att starta UF-företag bidrar till den höga andelen elev-
er som blir UF-företagare på skolan.

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka. 
Målet är uppnått. Skolan har ökat andelen elever som 
läser studiehandledning på modersmålet, det krävs 
fortfarande förbättringar i rutinerna och arbeta med 
tidigare informationsinsatser och med proaktiva  
åtgärder för att eliminera fördomar och felaktiga upp-
fattningar kring denna verksamhet. Men skolledningen 
ser att skolan är på väg åt rätt håll och kommer att 
fortsätta öka vår andel under nästkommande period.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Målet är uppnått. Stagneliusskolan har två stycken lä-
rare som är behöriga till att handleda SKUA. Skolan har 

inom ramen för sina lärcirklar valt att introducera nya 
medarbetare till SKUA för att på så sätt öka kompe-
tensen inom lärarkåren på skolan. Genom att fortsätta 
att erbjuda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
under s.k. lärcirkeltid har fler och fler lärare på ST fått 
möjligheter att utveckla kompetenser inom området. 
Stagneliusskolan kommer givetvis att fortsätta denna 
satsning kommande läsår.

APL-RAPPORT 
Samtliga elever som gick på handelsprogrammet fick 
15 veckors praktik, dock dök några elever inte upp på 
sin APL-plats, eller gjorde så att de inte var välkomna 
tillbaka. Dessa erbjöds nya platser dock så valde några 
att ändå inte göra sin APL, där har särskilt stöd initie-
rats för att hjälpa eleverna att ändå bli så anställnings-
bara som möjligt efter avslutade studier.

Samtliga APL-platser på handelsprogrammet upp-
fyllde kraven på de krav som utbildningen har.  
Besöken som görs regelbundet på APL-platserna tar upp 
den generella arbetsmiljön, där diskuteras till viss del  
värdegrundsfrågor, då framförallt hur du förhåller dig 
till andra på en arbetsplats.

Vissa av handledarna har blivit erbjudna att delta i 
handledarutbildningen och framförallt så har frågan 
lyfts på det lokala programrådet. 
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ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Året 2018 har för Stagneliusskolan präglats av sam-
arbetet med Challenging learning (CL). Tack vare de 
medel  som beviljades har skolan fått tillgång till stöd 
och handledning från en erfaren och professionell 
organisation av skickliga pedagoger som på olika sätt 
bistått i det pågående  pedagogiska utvecklingsarbe-
tet utifrån helhetsidéns styrande principer. Stagnelius-
skolan upplever att det har varit mycket givande att få 
erfarna, utomstående blickar på det skolan gör. I det 
utvecklingsarbete Stagneliusskolan tillsammans med 
CL bedrivit under året har fokus legat på självständigt 
lärande, kritiskt tänkande och kognitiv utmaning. Sats-
ningen fortgår även under 2019.

Utvecklingsarbete på skolan  sker alltid med en tydlig 
utgångspunkt i digitala verktyg. För Stagneliusskolans 
del handlar det om att leda lärande och att utveckla 
undervisningen genom att dra nytta av digitalisering-
ens möjligheter. I den processen ingår också att ta an-
svar för och hantera de utmaningar som lärande i en 
digital värld kan innebära.

Utöver ovanstående utvecklingsområden har mycket 
arbete lagts ned på att implementera nya rutiner och 
nytt dokumentationsunderlag för processerna inom 
elevhälsan. Detta arbete kommer att fortgå under 
2019.

Skolan har under året känt av en ökad trångboddhet 
på grund av ett växande elevantal. Det har märkts 
inom många olika verksamhetsdelar, t. ex. salsbrist, 
långa köer till matsalen, fler lärare och elever som gått 
mellan huvudbyggnaden och övriga tillfälliga undervis-
ningsutrymmen.

Beslutet om flytt av AST-enheten till Storken har mot-
tagits väldigt väl och en hel del förberedelsearbete har 
redan påbörjats.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen vad avser söktryck till 
skolans utbildningar är fortsatt hög. Samtliga program 
väntas öka när det gäller antal elever. Fr. o. m. läsåret 
2019/20 kommer därför ca 8 salar på Storken att nytt-
jas av lärare och elever från Stagneliusskolan. Detta 
kommer att kräva stor flexibilitet i organisationen och 
stor skicklighet i att hantera planeringsprocesserna för 
att minimera onödig tidsåtgång för förflyttningar mel-
lan lokaler. Detta medför även ett ökat rekryteringsbe-
hov på personalsidan, såväl vad gäller lärare som övrig 
personal.

AST-verksamheten kommer rent geografiskt att lokali-
seras så att ett samarbete med övriga skolenheter un-
derlättas. Ett utökat samarbete med IMind och IMyrk 
på såväl Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan 
förutspås.
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Ölands Gymnasium

EKONOMI
Inom ungdomsgymnasiet har verksamhetsavtalet med 
Halltorps gästgiveri avslutats enligt plan gällande restaurang 
och livsmedelsprogrammet. Skolan hade under våren sin sista 
elev på programmet och elevpengen täckte inte de kostnader 
verksamhetsavtalet tillsammans med övriga kostnader uppgick 
till.

Antalet elever på språkintroduktionen var under hösten 19 
stycken.  Under våren var elevantalet över 50 stycken och 
prognosen var att skolan under hösten skulle ha cirka 40 elever 
på programmet. Skolan tappar därmed resurser men har även 
anpassat organisationen till situationen och hämtar därmed in 
en del av underskottet.

Ungdomsgymnasiet på skolan har ett resultat på minus 1 mkr 
vid årets slut.

Enheten har anställt både modersmålsstödjare samt utökat 
utbildningen i svenska för invandrare till eftermiddagar. Dessa 
satsningar har gjorts tillsammans med Borgholms kommun 
och nettokostnaden för enheten är noll. Samarbetet med 
Kunskapsnavet i Kalmar inom regional yrkesvux fortsätter och 
genererar statsbidragsintäkter. Vuxenverksamheten på skolan 
har ett resultat på plus 1,5 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. Många av eleverna har möten in-
bokade med andra myndigheter som t.ex. arbetsförmedling-
en. P.g.a. resor tar dessa möten ibland en hel dag. Personalen 
på skolan tar initiativ till samtal med eleverna om vikten av att 
vara närvarande. Varje lärare ska en gång per månad analysera 
närvarosituationen i sina undervisningsgrupper och lämna en 
rapport till rektor. Skolan kommer även att se över sina praktis-
ka rutiner med hanteringen av frånvaron.
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Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är uppnått. Skolans pedagoger som är väldigt 
måna om att eleverna ska klara sina utbildningsmål. 
Skolan erbjuder extratid i skolan för de som har behov 
och lärare ger eleverna möjligheter till extra hjälp och 
träning via Classroom ger höga omdömen från elev-
erna.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Målet är uppnått. På gymnasieskolan är det förhållan-
devis få elever och tillräckligt med tid för elevhälsan 
och pedagogerna att samarbeta.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet för tre av fyra skolformer. De 
vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl moti-
verade och drivs på ordentligt av duktiga pedagoger. 
Dessa program anpassas utifrån elevernas behov av 
kunskaper för att nå målen. Praktiska delar gör att man 
kan arbeta sig fram till kursmålen i vissa delar utan att 
behöva läsa allt. Inom SFI har skolan mycket duktiga 
och kreativa pedagoger som verkligen ser elevernas 
behov och utgår från detta.

Många elever söker för att läsa upp sina betyg på  
gymnasienivå. En del av dessa börjar studera men in-
ser att de inte får ihop sin vardag och har behov av 
att studera på andra tider. Många behöver läsa svenska 

som andraspråk men för att få full CSN måste de välja  
ytterligare tre kurser för att få heltid vilka de egent-
ligen inte alltid klarar av. Skolan har erbjudit flex- 
utbildning alternativt distansutbildningar på vissa  
kurser för att bättre passa elevernas behov.

Andel avslutade kurser med minst betyget E 
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnit-
tet.
Skolan har nått målet för tre av fyra utbildningsformer. 
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.

Eleverna på vuxenutbildningen anser att un-
dervisningen håller hög kvalitet.
Skolan har inte nått målet. Flera elever läser på distans 
och har då svårt att avgöra kvalitén på undervisningen 
och har då gett skolan ett lågt omdöme.

För att höja elevernas upplevelse av skolans kvalité 
har nyrekryteringar av behörig personal gjorts samt  
kompetensen höjas genom utbildningsinsatser från 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk för 
majoriteten av lärarna. Skolan kommer att öka till-
gången på datorer i undervisningen. Personalen kom-
mer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i 
arbetslagen för att öka det kollegiala lärandet och där-
igenom kvalitén i undervisningen.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Målet är uppnått. Eleverna på vårdutbildningarna, som 
hade lägst omdömen om skolan läser till stora delar 
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på distans och har därför ingen uppfattning om hur 
skolan fungerar. Skolan kommer att fördjupa arbetet 
med detta och i samtal med vårdeleverna granska det-
ta resultat närmare för att se vad det beror på.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är nått. Skolans pedagoger arbetar aktivt med 
frågor kring allas lika värde ger höga omdömen från 
lärarna.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är uppnått. En vuxenutbildning med tydliga ra-
mar och regler ger studiero för eleverna.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Skolan domineras av vuxna 
elever och det är lättare att jobba med vuxna ut detta 
perspektiv. Språkintroduktionseleverna ger skolan ett 
lägre omdöme än de vuxna eleverna. Det är ungdomar 
som till stora delar lever utan sina föräldrar har ing-
en grundtrygghet som en familj kan ge utan är oroliga  
redan innan de kommer till skolan. Språkintroduktio-
nen är numera förstärkt med ytterligare en special-
pedagog som jobbar både med enskilda elever och i 
grupp.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Måluppfyllelse går inte bedöma. För få svarande för att 
kunna dra slutsatser.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått. Sedan augusti förra året har skolan 
jobbat hårt med att förbättra resultaten liksom inom 
alla ovan angivna områden. Dock finns det mycket mer 
att göra. 

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är inte uppnått. Skolan hade ingen som deltog i 
aretemeriteringen denna omgång.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Tillsammans med IKT-pedagog har 
skolan under året genomfört flera olika aktiviteter 
med regelbundenhet och det finns en plan för det 
fortsatta arbetet.

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen 
ska öka.
Målet är uppnått. I och med utbildningsinsatsen NC så 
har det entreprenöriella lärandet ökat i klassrummet 
och även helhetstänket med detta arbetssätt präglar 
numera arbetet även utanför klassrumssituationen.

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka. 
Målet är uppnått. Studi.se, Inläsningstjänst och skolans 
modersmålsstödjare är det som gjort att målet är upp-
fyllt. Studiehandledningen har ökat men det finns fort-
farande större behov.

Andelen elever på språkintroduktions- 
program som blir behörig till nationellt  
program ska öka. 
Målet är uppfyllt. En stor insats från pedagogerna har 
bidragit till detta resultat samt att de flesta kom 2015 
och de nu fått den tid de behövde för att bli klara. Elev-
erna har fått god med hjälp att söka program de har 
haft möjlighet att bli behöriga till.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Målet är uppnått. Alla tillsvidareanställda har deltagit i 
NC och under hösten har skolan fortsatt denna sats-
ning både med de som tidigare deltagit samt de som 
är nya.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Skolans utfall på genomförd medarbetarenkät visar 
ett gott resultat vilket visar att enheten jobbar i rätt 
riktning med bra metoder. Trygghet och trivsel på  
arbetsplatsen är skolledningens främsta mål. Trivs  
personalen  på sin arbetsplats så gör de ett bättre jobb 
och eleverna får en högre måluppfyllelse.

Personalen tillsammans med ledningen bygger sko-
lan, genom tydliga strukturer och skapade besluts-
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vägar. Genom att delegera ansvar och arbetsuppgifter  
känner sig fler delaktiga.

Skolledningen ser idag att det finns intresse och moti-
vation i personalgruppen. Det har skapats ett engage-
mang både i undervisningen och utanför. Det planeras 
och diskuteras och det kollegiala lärandet är i fokus. 
Uppfinningsrikedomen är stor och det finns en strävan 
att hela tiden förbättra undervisningen. Det finns ett 
tillåtande klimat som märks på hela skolan.

Under hösten 2018 tog Kalmarsunds gymnasie- 
förbunds styrelse beslutet att skolan byter namn till 
Ölands utbildningscenter. Namnbytet träder i kraft 1:a 
januari 2019. Detta är resultatet av ett jobb och en idé 
som startade redan 2017. Skolan  har påbörjat arbe-
tet med framtagandet av ny grafisk profil och byte av 
logga, skylt, hemsida m.m. I  skolans arbete kring det-
ta har det skapats en utvecklingsorganisation med en 
utvecklingsgrupp i spetsen vars främsta uppgift är att 
utveckla och ta fram nya inriktningar på skolan.

Under året har  enheten  jobbat med marknadsföring 
av skolan på olika sätt, undersökt marknadens behov 
och tagit fram underlag för att motsvara detta. Utbild-
ning i akutsjukvård är ett resultat av detta arbete vilket 
varit mycket lyckat.

Alternativa undervisningsmetoder i kombination med 
högre måluppfyllelse har präglat hela året. Utbildning-

ar, presentationer och delakultur har blivit ett naturligt 
inslag i  skolans verksamhet. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
I januari 2019 drar  enheten igång en inriktning inom 
vård och omsorg - LSS. Nya möten med kommunen 
och näringslivsgruppen väntar för att presentera nya 
tankar kring nya utbildningar.

På komvux kommer alla gymnasiekurser på 100p från 
och med januari 2019 att läsas på 10 veckor istället för 
20 veckor och som flexkurser. Detta gäller dock inte 
yrkesprogrammen. Även svenska och svenska som 
andraspråk på grundläggande vuxenutbildning (gruv) 
kommer att läsa kurser på 10 veckor. Skolan hoppas 
skapa en bättre studiesituation för eleverna samt att 
det ska bidra till ett större intresse för studierna. Detta 
är ett första steg i en utveckling som i augusti även kan 
implementeras på övriga kurser  inom komvux.

Med statliga medel har skolan fått en ansökan beviljad 
för att utveckla SFI. Ett steg i detta är att skolan från 
och med det nya året inför friskvård på schemat. Det-
ta kommer att innebära fysisk aktivitet i kombination 
med inlärning av svenska. Här förväntas  goda resultat 
både inom språkinlärning och ur ett hälsoperspektiv.

Språkintroduktion kommer från och med hösten 2019 
inte längre att erbjudas på skolan. De få elever detta 
berör kommer att erbjudas motsvarande utbildning i 
Kalmar. 
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Redovisning 2018



74. Årsredovisning 2018

Not Budget 
2018

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Verksamhetens intäkter 1 118 043 128 777 140 349 124 508

Verksamhetens kostnader 2 -544 797 -577 134 -558 264 -530 427

Pensionskostnader m m 3 -26 182 -25 085 -19 812 -12 818

Avskrivningar 4 -4 613 -4 293 -3 678 -3 562

Verksamhetens nettokostnad -457 549 -477 735 -441 405 -422 299

Medlemsbidrag 5 423 091 423 091 410 178 397 118

Statsbidrag 6 34 996 34 024 33 293 33 063

Finansiella intäkter 7 0 0 1 116

Finansiella kostnader 8 -37 -49 -29 -9

Årets resultat 500 -20 670 2 037 7 989

Resultaträkning
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(tkr) Not Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -20 670 2 037 7 989

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 4 4 293 3 679 3 562

  Återbetalning medlemskommuner 14 0 -10 048 -10 806

  Avsättning till pensioner 13 1 017 -122 -180

  Övrigt 14 4 173 -2 186 -6 164

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager 0 736

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr 10 44 781 -2 952 -54 163

Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder 15 -30 666 49 879 34 770

Medel från den löpande verksamheten 2 928 41 024 -24 992

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -4 564 -9 445 -5 142

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -4 564 -9 445 -5 142

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0

Långfristiga fodringar 11 0 98 14

Medel från finansieringsverksamheten 0 98 14

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 637 31 677 -30 120

Likvida medel vid årets början 94 014 62 338 92 459

Likvida medel vid årets slut 92 378 94 014 62 339

Kassaflödesanalys
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(tkr) Not Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Anläggningstillgångar

  Maskiner och inventarier 9 24 371 24 099 18 333

  Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
  Långfristig fordran 11 0 0 98

Summa anläggningstillgångar 24 371 24 099 18 431
Omsättningstillgångar

   Förråd 0 0 736

   Fordringar 10 51 416 96 196 93 244

   Kassa och bank 12 92 378 94 014 62 338

Summa omsättningstillgångar 143 793 190 210 156 318

Tillgångar 168 164 214 310 174 749

Not 2018 2017 2016

Eget kapital

   Ingående eget kapital 56 967 64 978 67 794

   Direktbokning eget kapital 14 0 -10 048 -10 806

   Årets resultat -20 670 2 037 7 989

Summa eget kapital  36 298 56 967 64 977
Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 13 2 708 1 691 1 786

  Andra avsättningar 14 5 268 1 095 3 309

Skulder

   Långfristiga skulder 16 0 0 0
   Kortfristiga skulder 15 123 890 154 556 104 677

Summa skulder 131 866 157 342 109 772

Eget kapital och skulder 168 164 214 310 174 749

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 980101 17 32 182 29 735 29 995

  inklusive löneskatt 39 989 36 949 37 272

Borgensåtaganden

Leasingåtaganden operationella 18 125 978 153 118 182 558

Nyckeltal
Anläggningskapital 24 371 24 099 18 431
Rörelsekapital 19 903 35 654 51 641

Soliditet 22 % 27 % 37 %
Likvida medel 92 378 94 014 62 338

Soliditet inkl ansvarsförbindelse -2 % 9 % 16 %

Balansräkning
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Driftsredovisning
Kostnader Intäkter Netto Avvikelse

Enhet Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut 2018

Soliditet inkl ansvarsförbun-
delse -2 % 9 %

Gemensamt 166 042 180 409 131 061 135 363 34 981 45 045 -10 064

Gymnasieskola
Lars Kaggskolan 137 248 146 540 12 527 17 549 124 721 128 990 -4 269

Stagneliusskolan 90 231 91 985 2 973 5 777 87 257 86 207 1 050

Jenny Nyströmsskolan 124 860 138 144 14 195 16 857 110 666 121 287 -10 621
Ölands Gymnasium 4 457 5 384 283 225 4 174 5 159 -985

Vuxenutbildning
Axel Weüdelskolan 52 627 51 585 12 693 10 764 39 934 40 821 -887

Öland - komvux 12 173 12 676 3 840 5 822 8 333 6 853 1 480

Mjölnergymnasiet 3 105 3 013 133 232 2 972 2 782 190

Varav avskrivningar -4 613 -4 293 0 0 -4 613 -4 293 -320

Varav statsbidrag 0 0 -34 996 -34 024 34 996 34 024 972

Varav interna poster -84 605 -30 129 0 -29 788 -84 605 -340 -84 265

finansiering pensioner, IR -16 261 -18 118 405 398 -16 666 -18 516 1 849

Varav interna poster 78 700 89 029 405 -398 0 89 427 -89 427

Summa verksamhet 
enligt RR 569 870 577 536 143 115 129 175 426 755 448 361 -21 606

Pensionskostnader 26 182 25 085 0 0 26 182 25 085 1 097

Avskrivningar 4 613 4 293 0 0 4 613 4 293 320

Verksamhetens netto- 
kostnad 600 665 606 914 143 115 129 175 457 550 477 739 -20 189

Medlemsbidrag 0 0 423 091 423 091 -423 091 -423 091 0

Statsbidrag 0 0 34 996 34 024 -34 996 -34 024 -972

Verksamhetens resultat 600 665 606 914 601 202 586 290 -537 20 624 -21 161

Poster från finansiella till-
gångar/skulder 37 45 0 0 37 45 -8

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 600 702 606 959 601 202 586 290 -500 20 669 -21 169
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Investeringsredovisning
Budget 2018 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Gemensam vht 1 190 1 152 3 649

Lars Kaggsskolan 1 300 1 020 1 799

Stagneliusskolan 500 651 2 004

Jenny Nyströmsskolan 1 700 1 442 1 832

Axel Weudelskolan 200 231 94
Ölands Gymnasium och komvux 100 69 67

Mjölnergymnasiet 0 0 0

Summa investeringar 4 990 4 564 9 445
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Noter

Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala 
redovisningslagen och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
• Fodringar har upptagits till de belopp var med dem 
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

PENSIONSSKULD
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att för-
säkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden 
i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets 
pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktel-
ser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld 
i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden 
respektive ansvarsförbindelsen har belastats med sär-
skild löneskatt på 24,26 %. Beräkningen av pensions-
skulden är framtagen av Skandia.

GRÄNSDRAGNING MELLAN INVESTERING 
OCH DRIFT 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-
ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemen-
sam gräns för materiella-och immateriella tillgångar.

AVSKRIVNINGAR
Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär av-
skrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.  
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika 
avskrivningstiderna för investeringar är:
• Inventarier 10 år
• Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år
• Kopiatorer 4 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande under-
visningsmaterial samt inventarier och äger inte några 
byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning 
och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på an-
skaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört värde 
enligt SKL:s nivåer.

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för 
de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. 
Årets prognostiserade förändring har belastat resulta-
träkningen. De intjänade förmånerna har belastats med 
lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på 
semesterlöneskulden efter december månad 2018 dvs 
underlag uttagna efter lönekörning i december.

INTERNA POSTER
Enheterna belastas med en intern kostnad för personal- 
omkostnader (kto 59). Motkonto till detta är konto 
579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna 
(kto 561), Konto för finansiering av arbetsgivaravgifter-
na samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas 
på ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att 
reducera för interna poster i resultaträkningen avseen-
de ovan angivna konton finns i not 2 beskrivet förhål-
landet. 

Not 0: Redovisningsprinciper
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Not 1: Verksamhetens intäkter 2018 2017 2016

Intäkter 128 777 140 349 124 508

Summa intäkter verksamhet enligt RR 128 777 140 349 124 508

medlemsbidrag 423 091 410 178 397 118

statsbidrag 34 024 33 293 33 063
Interna intäkter 30 186 29 655 29 332

Not 2: Verksamhetens kostnader 2018 2017 2016

Kostnader -595 309 -488 913 -467 692
Finansiering PO (kto 579+561) 18 118 15 765 14 628

varav internt (kto 579) 89 029 84 662 77 362

korr interna poster på balans -57 -455 -5

Summa kostnader verksamhet enligt RR -577 134 -558 264 -530 427

Avskrivningar -4 293 -3 679 -3 562

Interna kostnader -30 129 -29 200 -29 327

Kalkylerade personalomkostnader (kto 59) -89 401 -84 964 -77 367

Not 3: Pensionskostnader m m 2018 2017 2016

Semesterlöneskuld -690 -886 -2 373

Löneväxling 92 103

Personalbil redovisning 0 -10 0

Löneskatt -4 564 -3 334 -3 235

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -105 -155 -310

FÅP -5 446 -2 443 -1 627

Omställningsfonden 0 -36 -116

Förvaltningsavgifter -637 -513 -99

Förändring pensionsskuld               -773 105 180

löneskatt förändring p-skuld 0 0 41

Utbetalda pensioner -2 127 -2 049 -1 867

Pensioner (ind. valet) -10 836 -10 594 -9 288

Summa -25 085 -19 812 -18 693

Finansiering pensioner interna poster 18 118 15 765 14 623

Not 4: Avskrivningar 2018 2017 2016

Avskrivningar -4 293 -3 679 -3 562

Internränta -398 -430 -830

Summa -4 691 -4 109 -4 392
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Not 5: Medlemsbidrag 2018 2017 2016

Borgholm 11,4% 11,6% 11,0%

Torsås 7,7% 6,6% 6,6%

Kalmar 67,5% 67,8% 67,7%

Mörbylånga 13,4% 14,1% 14,8%

Summa 423 091 410 178 397 118

Not 6: Statsbidrag m.m. 2018 2017 2016

Övrigt 34 024 33 293 33 063

Summa 34 024 33 293 33 063

Not 7: Finansiella intäkter 2018 2017 2016

Räntor på likvida medel 0,0 0,0 116

Summa 0,0 0,0 116

Not 8: Finansiella kostnader 2018 2017 2016

Finansiella kostnader p-skuld 45,0 29,0 9,1

Summa 45,0 29,0 9,1

Not 9: Anläggningstillgångar 2018 2017 2016

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 192 692 183 247 178 105

Inköp 4 564 9 445 5 142

Korrigeringspost 12 12 12

Utgående anskaffningsvärde 197 268 192 704 183 259

Ingående avskrivningar -161 358 -157 679 -154 378

ingående justeringar -7 247 -7 247 -7 247

Årets avskrivningar -4 293 -3 679 -3 300

Utgående ack. avskrivningar -172 897 -168 604 -164 925

Utgående redovisat värde 24 371 24 099 18 333

Not 10: Kortfristiga fordringar 2018 2017 2016

Kundfordringar 17 805 42 516 38 420

Förutbetalda kostnader 11 003 8 097 9 986

Upplupna intäkter 3 632 11 037 19 570

Övriga fordringar -145 772 6

Schablonmoms 1 134 1 563 1 277
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Fodran moms 3 050 4 629 2 658

Fodringar hos staten 294 1 423 1 832

Skattekonto 14 646 25 893 19 421

Interimsfordringar löner -3 267 73

Summa 51 416 96 196 93 244

Not 11: Långfristiga fordringar 2018 2017 2016

Elevkår Stagg 0 0 98

Summa 0 0 98

Not 12: Likvida medel 2018 2017 2016

Bankkonto 92 350 93 964 62 289

Handkassor 27 50 49

Summa 92 378 94 014 62 338

Not 13: Avsättning pensioner mm 2018 2017 2016

Ingående avsättning Rek 17.2 1 655 1 775 1 998

Pensionsutbetalningar -213 -220 -207

Nyintjänad pension 985 172

Ränte- och basbeloppsuppräkning 31 26 -716

Förändring löneskatt 195 -23 -41

Övrigt -2 -75 744

Utgående avsättning 2 651 1 655 1 777

varav löneskatt 518 323 349

Rek 2.2 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner
FÅP 353 363 375

PBF 976 199

KÅP 149 153 158

Ålderspension 219 166 502

Pension till efterlevande 438 450 393

Summa Pensioner 2 134 1 332 1 428

Löneskatt 518 323 349

Summa avsatt till pensioner 2 651 1 655 1 777

Antal visstidsförordnanden
Politiker 0 0 0

Tjänstemän 0 0 0
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Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Avsättning för pensioner 2 651 1 655 1 777

Ansvarsförbindelse 39 989 36 949 37 272

Finasiella placeringar 0 0 0

Särskild avtalspension 0 0 0

Totala pensionsförpliktelser 42 641 38 604 39 049

Återlånade medel 42 641 38 604 39 049

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindel-
sen 1 381 1 381 1 396

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 11 784 8 030 6 213

Utredningsgrad 99% 99% 99%

Överskottsfond 8 826 9 977 9 261

Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar 2018 2017 2016

Ingående avsättning 1 095 3 309 9 442

Kommunalt åtagande 0 0 -2 989

Ianspråkstaget

Omstrukturering S4U -1 095 -2 214 -3 143

Tillkomna avsättningar

Återbetalning friskolor 2015-2018 5 268 0 0

Utgående avsättning 5 268 1 095 3 309

forts. Not 14: Eget kapital och övriga  
avsättningar 2018 2017 2016

Direktbokning eget kapital 0 10 048 10 806

Summa 0 10 048 10 806
Borgholm 0 1 078 1 081

Torsås 0 695 756

Kalmar 0 6 736 7 348

Mörbylånga 0 1 538 1 621
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Not 15: Kortfristiga skulder 2018 2017 2016

Semesterlöneskuld 22 829 22 139 21 254

Leverantörsskulder 27 519 27 280 26 360

Upplupna kostnader 7 600 7 916 6 677

Övriga kortfr skulder 1 538 34 269 1 587

Intäktsförskott 42 376 40 935 34 880

Upplupna pensionskostnader 10 902 10 498 9 221

Upplupen arbetsgivaravgift 5 937 5 785 0
Upplupna skatter 5 189 5 735 4 698

Totala kortfristiga skulder 123 890 154 556 104 677

Not 16: Långfristiga skulder 2018 2017 2016

Summa 0 0 0

Not 17: Ansvarsförbindelser mm 2018 2017 2016

Leasing och lokalhyror

Leasing 26 017 22 489 28 120

Lokalhyra inom ägarkretsen 92 292 122 081 109 397

Lokalhyra utom ägarkretsen 7 670 8 549 45 041

Summa 125 978 153 118 182 558

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Pensionsförpliktelser 32 182 29 735 29 995

Löneskatt 7 807 7 214 7 277

Summa 39 989 36 949 37 272

Not 18: Leasing 2018 2017 2016

Leasingavtal över 3 år

   Totala minimileaseavgifter 26 017 22 489 28 120

     Därav förfall inom 1 år 1 565 2 014 1 917

     Därav förfall inom 1-5 år 990 992 4 042

     Därav förfall senare än 5 år 23 462 19 483 22 162

Not 19: Räkenskapsrevision 2018 2017 2016

Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas 
granskning av bokföring, delårsrapport och årsredo-
visning 18

50,1 50,0 57,0
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Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska använ-
das en längre tidsperiod, till exempel byggnader, for-
don, maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräk-
ningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas 
som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskostna-
den över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som 
är säkra eller sannolika till sin existens och där det finns 
säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunk-
ten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och om-
sättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt 
skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är uppta-
gen till i bokslutet.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar 
och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet 
har två beståndsdelar; anläggningskapital och rörelse-
kapital.

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och är av sådan 
art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet 
samt uppgår till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under sär-
skild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäk-
ter, utdelning, räntekostnader med mera.

Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader.

Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med 
ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt 

respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk 
arbetad tid. Avser månadsavlönade.

Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nyttjas 
av nämnden.

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetal-
ningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fast-
igheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa 
tillgångar är avsedda att användas under en längre 
tidsperiod.

Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet 
uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investe-
ringar och finansiering och mynnar ut i förändring av 
likvida medel.

Frisktal: Personer som inte har haft någon registre-
rad sjukdag under året.

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallo-
tid på mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodoha-
vande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfal-
lotid på mer än ett år efter balansdagen.

Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över 
dag 60 i sjukperioden.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstids-
anställda med månadslön (till exempel vikarier och all-
män visstidsanställning).

Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda da-
gar med sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, reha-
bliteringspenning, sjuk  eller aktivitetsersättning (f.d. 
förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen 
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(innehåller således inte dagar med sjuklön från arbets-
givare).

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till lik-
vida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda 
som har slutat i förbundet under året, dividerat med 
det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Obser-
vera att det gäller samtliga anställda, även dem som 
har slutat helt i förbundet.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och 
kostnader och därmed hur förändringen av förbun-
dets eget kapital framkommit. Denna förändring kan 
också beräknas genom att man jämför eget kapital i de 
senaste två årens balansräkningar.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en 
del av det egna kapitalet.

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar om-
räknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga 
såväl månads- som timavlönade.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som finansieras med egna medel.

Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast an-
ställning. En anställning som enligt avtal pågår tills upp-
sägning sker från någon part. En tillsvidareanställning 
kan vara på hel- eller deltid.

Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och 
medarbetare som får betalt per timme.

Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieför-
bund är på väg.

Visstidsanställd: Anställd som från början har ett 
fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en 
allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller 
deltid. 

Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) 
i en given grupp eller kategori, omräknat till heltids-
tjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används 
när man i jämförande syfte beskriver volymen anställ-
da.

Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
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