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Sammanfattning
Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2018 haft 
en ekonomisk återhållsamhet och som har fortsatt 
genomsyra verksamheten under år 2020. Gymnasie-
förbundet har under de senaste åren effektiviserat 
verksamheten och genomfört åtgärder inom alla om-
råden har bearbetats såsom gymnasieskolor, vuxenut-
bildning, förbundskansli och gemensam verksamhet. 
Förbundet kan numera redovisa ett överskott med  
14 mkr samtidigt som nivån på den genomsnittliga 
kostnaden för en gymnasieplats fortfarande (2019) är 
lägre än riket och jämförbara kommuner.

Bokslut 2020 visar på att skolverksamheternas samman-
lagda utfall uppgår till 16,2 mkr. Tillsammans utgör Lars 
Kaggskolan och Stagneliusskolan det totala resultatet för 
skolverksamheten. Ölands utbildningscenter och Jenny 
Nyströmsskolan uppvisar positiva resultat strax över bud-
get vilket dock reduceras av Axel Weüdelskolans resultat 
vilket är ett underskott om 0,7 mkr.  Restaurang och café 
redovisar ett underskott om 4,5 mkr som beror på de 
lunchbidrag och övriga förhöjda kostnader med anledning 
av fjärrundervisningen som genomförts under året på 
grund av pandemin. 

Av investeringsbudgeten om 10,2 mkr har 7,5 mkr nytt-
jats. Den kapacitet som inte nyttjats avser främst ut-
rymmet för inköp av datorer där 2,2 mkr återfinns.

Under 2020 har gymnasieförbundet uppfyllt 17 av  
21 mål vilket ger en måluppfyllelse på 81 procent. För-
bundets prioriterade målområden är; Kunskap, utveck-
ling och lärande; Normer, värden och inflytande; Inte-
gration; En skola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet; Digital kompetens; Attraktiv och konkur-
rensmässig utbildningsorganisation – entreprenöriellt 
lärande. 

15 september 2020 hade förbundet 1 187 vuxenelever 
och 3 440 gymnasieelever varav 656 gymnasieelever 
kom från en annan kommun än från någon av förbun-
dets medlemskommuner. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling

Under året var antalet medarbetare 606 vilket är en 
ökning mot föregående år. Antalet tillsvidareanställda 
uppgår till 511 jämfört med 512 för år 2019. Av gym-
nasieförbundets tillsvidareanställda är 61 % kvinnor. 
Antalet visstidsanställda uppgår till 95 varav 55 % är 
män. Under 2020 slutade 35 medarbetare sin anställ-
ning inom förbundet vilket är en ökning i jämförelse 
med föregående år. 21 medarbetare slutade på egen 
begäran, vilket är en minskning med fyra medarbetare  
sedan föregående år. Personalomsättningen för året 
blev 6,9 %. Den totala sjukfrånvaron var under 4,36 
procent inom förbundet. Medelåldern bland förbun-
dets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,5 år. 

I mitten av vårterminen 2020 påbörjade förbundet 
sitt förebyggande och löpande arbete för att minska 
smittspridningen i samband med Covid-19. Detta inne-
bar bland annat att de studerande fick sin utbildning 
genom distans- och fjärrundervisning från mars till 
juni. Under året har det varit växelvis närundervisning 
och fjärrundervisning beroende på hur smittläget i Kal-
mar län har sett ut. 

Gymnasieförbundet har utrett och beslutat om att 
starta en parallell utbildningsorganisation av ekonomi-
programmet på Jenny Nyströmskolan. Detta innebär 
en omfördelning av nuvarande utbildningsplatser inom 
ekonomiprogrammet på Stagneliuskolan till Jenny Ny-
strömskolan. Direktionen beslutade, på grund av ökat 
söktryck i samverkan med branschen, om en ny inrikt-
ning på VVS- och fastighetsprogrammet, ventilation 
lärling. I augusti beslutade också direktionen att ansö-
ka om två yrkeshögskoleutbildningar vid Axel Weüdel-
skolan, ”Processledare inom hållbar besöksnäring” och 
”Cloud and IT-infrastructure specialist”.
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Ordförande har ordet
Kalmarsunds gymnasieförbund är en av de större utbildningsanordnarna i 
södra Sverige. Förbundet har på så vis en stor påverkan och är en viktig ak-
tör för tillväxten i regionen. Kalmarsunds gymnasieförbund har välfungeran-
de programråd där skola tillsammans med bransch arbetar för att säkerställa 
utbildningar som lever upp till framtidens kompetensförsörjning. Omvärlds-
bevakning kommer i framtiden vara en oerhört viktig del för förbundet för 
att säkerställa att våra utbildningar håller hög kvalitet och ligger i linje med 
det som efterfrågas av branschen. Ett exempel på detta är den yrkeshögsko-
leutbildning som startas på Axel Weüdelskolan ”Cloud and IT-infrastructure 
specialist”.

De senaste åren har varit kantade av effektiviseringar och åtgärder för att ta 
igen underskottet från 2018. Arbetet har gett resultat och förbundet avslutar 
år 2020 med ett överskott med 14 mkr. I samband med att coronapandemin 
började så ändrades förutsättningarna för gymnasieförbundet att bedriva un-
dervisning. Vi gick från en dag till en annan över till fjärrundervisning för alla 
elever för att minska smittspridningen i verksamheten och samhället. Visst 
ställdes vi inför utmaningar men vi klarade av det bra. Det visar inte minst 
gymnasieförbundets måluppfyllelse för 2020. Under året har vi uppfyllt 17 av 
våra 21 delmål. Vi ställer inte in, utan vi ställer om och anpassar oss. Precis som 
en modern utbildningsanordnare ska göra.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för det gångna året. Det är ert 
fantastiska arbete och enorma insats som bidragit till att vi fortsätter erbjuda 
utbildningar av hög kvalité och god måluppfyllelse under den här tuffa tiden 
som präglats av pandemin.

Dzenita Abaza (S)  
Förbundsordförande

Moderaterna
(3)

Centerpartiet
(1)

Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(5)

Liberalerna (1)
MANDATFÖRDELNING DIREKTIONEN 
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslu-
tande organ är direktionen. Direktionen består 
av fem förtroendevalda från Kalmar, samt två 
från vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås.  
Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice ord- 
förande är Björn Andreen (M). 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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Jenny Nyströmsskolan

Skolenhet JN1

Skolenhet JN2

Skolenhet JN3

Skolenhet JN4

Skolenhet LK1

Skolenhet LK2

Skolenhet LK3

Skolenhet LK4

Lars Kaggskolan

Skolenhet ST1

Skolenhet ST2

Skolenhet ST3

Stagneliusskolan Ölands utbildningscenter

DirektionPresidium Arbetsutskott

Förbundsdirektör

Förbundskansli

Verksamhets- 
områdeschef

Axel Weüdelskolan

Skolenhet  AW1

Skolenhet AW2

Skolenhet ST4

Organisationsskiss

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

ning för vuxna)

AW2 Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxen- 
utbildning

Jenny Nyströmskolan
JN1 Hotell- och turismprogrammet, Introduktions- 

program, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

JN2 Estetiska 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, AST-enheten 
(Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)

ST2 Ekonomiprogrammet

ST3 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning bete-
endevetenskap: profil idrott och ledarskap & profil 
räddning och säkerhet

ST4 Handels- och administrationsprogrammet, Sam-
hällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendeve-
tenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning 
samhälle

Ölands utbildningscenter
ÖUC Svenska för invandrare (sfi) Lärvux (Särskild utbild-

ning för vuxna), Grundläggande vuxenutbildning, 
Gymnasial vuxenutbildning

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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2020 2019 2018 2017 2016

Antal gymnasieelever inom förbundet (15 sep) 3 440 3 434 3 392 3 368 3 349

Från förbundets kommuner inkl. de som ej fått 
PUT* (15 sep) 2 784 2 754 2 770 2 800 2 762

Från andra kommuner (15 sep) 656 680 622 568 587

Gymnasieelever från förbundet som studerar 
hos annan huvudman (15 sep) 666 619 622 664 671

Antal vuxenstuderande 1 187 1 146 1 078 1 068 1 025

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kommunbidrag och övriga statsbidrag 496 472 457 443 430

Nettokostnader i % av kommunbidrag och 
statsbidrag 97,1% 98,6% 104,5% 99,5% 98,2%

Nettokostnader tkr/elev 140 136 141 131 126

Nettokostnader (mkr) 482 466 478 441 422

Finansnetto (mkr) -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1

Årets resultat (mkr) 14,0 6,7 -20,7 2,0 8,0

Eget kapital (mkr) 57 43 36 57 65

Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr) 118 116 124 155 105

Likvida medel (mkr) 111 97 92 94 62

Soliditet 31% 26% 22% 27% 37%

Antal tillsvidareanställda 511 512 529 521 511

Antal anställda inkl visstid o timanställda 614 596 625 626 602

Löner och ersättningar (mkr) 344 330 327 311 278

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)

Förbundskansliet -322 -650 -738 -493 423

Lars Kaggskolan 8 523 -2 525 -4 265 -627 2 007

Stagneliusskolan 7 691 2 934 1 050 4 053 1 510

Jenny Nyströmskolan inkl Gymnasiesärskolan 466 -8 068 -10 621 -4 743 -4 272

Axel Weüdelskolan -717 7 -887 3 800 1 816

Ölands utbildningscenter inkl. Komvux 268 -1 795 494 1 219 3 293

Mjölnergymnasiet inkl Komvux 0 595 190 126 -1 241

* Permanent upphållstillstånd

Fem år i sammandrag
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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Program läsår 2020/2021 Organisa-
tion

Behöriga 
1:a hands-

val

Antagna efter 
reserv- 

antagning
Barn- och fritidsprogrammet, JN 70 41 51

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK 62 62 60

Ekonomiprogrammet, ST 165 130 160

El- och energiprogrammet, LK 66 61 64

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN 22 26 20

Estetiska programmet, dans, JN 17 8 10

Estetiska programmet, estetik och media, JN 33 15 30

Estetiska programmet, musik, JN 17 15 16

Estetiska programmet, teater, JN 17 8 11

Fordons- och transportprogrammet, LK 26 32 24

Handels- och administrationsprogrammet, ST 34 21 31

Hantverksprogrammet, frisör, LK 17 21 16

Hantverksprogrammet, styling, LK 17 8 13

Hotell- och turismprogrammet, JN

Naturvetenskapsprogrammet, JN 34 27 28

Naturvetenskapsprogrammet, LK 99 83 92

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN 36 29 31

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST 165 174 160

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet  
profil ledarskap och idrott, ST 65 40 49

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet  
profil räddning och säkerhet, ST 33 30 31

Teknikprogrammet, LK 132 125 128

VVS- och fastighetsprogrammet, LK 15 10 13

Vård- och omsorgsprogrammet, JN 34 15 18

Summa 1 176 981 1 056

Elevernas förstahandsval/organisation
exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Elevernas förstahandsval/organisation
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Den ekonomiska återhållsamheten som påbörjades 
2018 har fortsatt att genomsyra verksamheten under 
år 2020. Förbundet har under de senaste åren konti-
nuerligt effektiviserat verksamheten genom utfasning 
av program och inriktningar, flytt av utbildningar, sam-
manslagning av olika inriktningar samt ökad samläs-
ning. Åtgärder inom alla områden har bearbetats så-
som gymnasieskolor, vuxenutbildning, förbundskansli 
och gemensam verksamhet. Som ett led i arbetet har 
förbundet valt att teckna en pensionsförsäkring av-
seende premier motsvarande en summa om 7,5 mkr 
(tillkommande löneskatt om 1,8 mkr). Detta görs för 
att underlätta kommande års löpande pensionsutbe-
talningar och därmed frigöra resurser till utbildnings-
verksamhet. 

Skolverksamheternas sammanlagda utfall vid bokslu-
tet uppgår till 16,2 mkr. Främst är det Lars Kaggskolan 
och Stagneliusskolan som producerar överskott. Till-
sammans utgör de båda skolorna det totala resultatet 
för skolverksamheten. Restaurang och café redovisar 
ett underskott om 4,5 mkr som beror på de lunch- 
bidrag och övriga förhöjda kostnader med anledning 
av fjärrundervisningen som genomförts under året 
på grund av pandemin. Även inom den gemensamma 
verksamheten återfinns förhöjda kostnader relaterade 
till pandemin (1,6 mkr). Ökad lokalvårdskostnad är den 
främsta. Denna kostnadsökning reduceras dock till viss 
del av ett samlat överskott om 3,5 mkr inom de inter-
kommunala ersättningarna där fler ungdomar än prog-
nostiserat väljer att gå i förbundets skolor.   

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att förbun-
det numera kan redovisa ett överskott med 14 mkr 
samtidigt som nivån på den genomsnittliga kostnaden 
för en gymnasieplats fortfarande (2019) är lägre än  
riket och jämförbara kommuner. 

Under år 2020 har förbundet antagit riktlinjer för han-
tering av resultatutjämningsreserv och avsätter i och 
med bokslutet 9 mkr till denna. Detta ger ett återstå-

Resultat mot budget interkommunala 
ersättningar 2017-2020, i tkr
Gymnasieelever
inkl. AST och gymnasiesärskoleelever

År 2020 2019 2018 2017
Interkommunala 
kostnader 3 390 7 270 -7 206 -5 276

Interkommunala 
intäkter 7 158 2 947 -2 130 2 648

Summa 10 548 10 217 -9 335 -2 628

Statsbidrag

Försäljning m.m. Interkommunal ersättning

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

75%

3%8%

14%

FINANSIERING

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

6%14%

14%

14%

5%

Undervisning

Administration

Fastigheter

Skolmåltid Interkommunal 
ersättning

Övrigt

KOSTNADSFÖRDELNING

Statsbidrag

Försäljning m.m. Interkommunal ersättning

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

75%

3%8%

14%

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

6%14%

14%

14%

5%

Undervisning

Administration

Fastigheter

Skolmåltid Interkommunal 
ersättning

Övrigt

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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ende balanserat resultat om 5 mkr som väl täcker att 
återställa det återstående underskottet från 2018 om 
3,3 mkr. Det innebär att underskottet från 2018 är han-
terat och inte påverkar kommande år.  

Av investeringsbudgeten om 10,2 mkr har 7,5 mkr nytt-
jats. Den kapacitet som inte nyttjats avser främst ut-
rymmet för inköp av datorer där 2,2 mkr återfinns. 

Gymnasieelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasie-
förbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2017-2020.

År 2020 2019 2018 2017
Antal elever 599 587 542 521

Antal AST-
elever 32 24 20 20

Intäkt per 
elev 
genomsnitt

113 600 kr 120 000 kr 127 200 kr 116 600 kr

Särskoleelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasie-
förbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2017-2020.

År 2020 2019 2018 2017
Antal 
elever 27 32 34 35

Intäkt per 
elev 
genomsnitt

435 400 kr 402 600 kr 411 300 kr 381 000 kr

Andra utbildningsanordnare som eleverna  
söker är: 
År 2020 2019 2018 2017
Skolor i andra kommuner 94 47 73 77

Fristående skolor i Kalmar 508 498 512 522

Fristående skolor övriga 
landet 38 67 67 71

Totalt 640 611 652 670

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort 
så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen. 
Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen.

Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade 
från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse. Uppställningen ovan är utifrån rekommenda-
tion nummer 15, Rådet för kommunal redovisning. Ökningen av 
pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 2020 
härrör till den extra inbetalningen förbundet gjorde under hös-
ten för att försäkra bort delar av kommande års premier.  

 

Pensionsförpliktelser Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 33 722 39 749 42 641
a.) Avsättningar inkl. särskild löneskatt 1 986 2 034 2 651

b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 31 736 37 715 39 989

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 65 108 56 080 54 152
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 0

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring) 98 830 95 829 96 792

Utredningsgrad 98% 98% 99%

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 60 651 61 775 59 811

varav överskottsmedel 10 336 9 947 8 826

Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0 0
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensions- 
medel) 0 0 0

Summa förvaltade pensionsmedel 60 651 61 775 59 811

Finansiering

Återlånade medel 38 178 34 054 36 981

Konsolideringsgrad 0,6 0,6 0,6

Trygghet 
skapar 
trivsel!
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Händelser av väsentlig 
betydelse
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
I januari redovisade Kalmarsunds gymnasieförbund statistik  
gällande gymnasieexamen för åren 2014–2019. Redovisningen 
visar att elever har ökat sin måluppfyllelse varje år sedan 2014 
till 2019, både vad gäller examensbevis och genomsnittlig betygs-
poäng.

I mitten av vårterminen 2020 påbörjade förbundet sitt före-
byggande och löpande arbete för att minska smittspridningen 
i samband med Covid-19. Detta innebar bland annat att de stu-
derande fått sin utbildning genom distans- och fjärrundervis-
ning från mars till juni. Från april möjliggjorde även förbundet 
för fler att arbeta hemifrån efter varje medarbetares individu-
ella förutsätt-ningar. Den 16 juni ändrades dock direktiven från 
regeringen och beslut kom om att återigen öppna upp gym-
nasieskolorna för att sedan återigen stänga ner gymnasiesko-
lorna i slutet av året. I slutet av året beslutade även gymna-
sieförbundet om en lunchersättning för de elever som hade 
fjärrundervisning.

Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte 
att utveckla och förstärka både den yttre och inre organisa-
tionen. Under våren har personalpolitiska programmet och 
strategisk kompetensförsörjning följs upp av direktionen.  
Implementeringen har skett i olika gruppkonstellationer och 
även genom exempelvis genom dialoger, diskussioner och vär-
deringsövningar. Under sommaren tog direktionen beslut om 
förbundets krisberedskapsplan. Syftet med planen är att klar-
göra roller, ansvar och uppgifter både före, under och efter en 
extraordinär händelse. Krisberedskapsplanen är styrande och 
ligger till grund för enheternas krisplaner som varje skolledning 
har ansvar för att ta fram.

I augusti beslutade direktionen att ansöka om två yrkeshög-
skoleutbildningar vid Axel Weüdelskolan. Utbildningarna är 
”Processledare inom hållbar besöksnäring” och ”IT Cloud and 
In-frastructure specialist”. Omvärldsbevakning och kontakt 
med branschen visar på att det råder stor brist på processle-
dare inom besöksnäringen och att det finns ett stort rekryte-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Händelser av väsentlig betydelse
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ringsbehov generellt inom IT. Vidare har gymnasieför-
bundet utrett och beslutat om att starta en parallell 
utbildningsorganisation av ekonomiprogrammet på 
Jenny Nyströmskolan. Detta innebär en omfördel-
ning av nuvarande utbildningsplatser inom ekonomi- 
programmet på Stagneliuskolan till Jenny Nyströmsko-
lan. En ny inriktning på VVS- och fastighetsprogram-
met, ventilation lärling, har även beslutats av direktion 
på grund av ökat söktryck i samverkan med branschen. 
Inriktningen startar höstterminen 2021.

I slutet av året beslutade direktionen att anta riktlinjer 
för resultatutjämningsreserv, RUR. Syftet med RUR är 
att förbundet ska kunna bygga upp en reserv under 
goda tider som sedan kan an-vändas under år med 
svag utveckling för förbundet. Direktionen besluta-
de även att placera 10 mkr av förbundets likviditets- 
överskott hos KLP som ett led i att ytterligare stärka 
förbundets arbete med god ekonomisk hushållning 
och därmed ta ansvar för framtida pensionskostnader. 

Framtid
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att 
den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir 
större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskom-
munerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en 
procentuell ökning för ålderskategorin med ca 16 % 
fram till år 2029. Även trycket på platserna till vuxen-
utbildningarna har ökat. Axel Weüdelskolan börjar bli 
trångbodda. Detta trots fjärrundervisningen till följd 
av pandemin under våren och sommaren.  Nya lokaler 
och tillhörande kostnader ser därför ut att bli en utma-
ning redan under 2021 och de kommande åren.

En utav förbundets stora utmaningar både i närtid och 
framöver beror på det rådandeläget avseende utbrot-
tet av coronaviruset. Situationen innebär både orga-
nisatoriska, pedagogiska och ekonomiska utmaningar 
för en lång tid framöver. Det är exempelvis osäkert hur 
krisen kommer att påverka söktrycket gällande elev-
er utifrån och därmed intäkter för interkommunala  
ersättningar. Organisatoriskt och pedagogiskt så är ut-
maningen, med längre perioder av fjärrundervisning, 
hur förbundet ska klara nuvarande elevers skolgång 
inom planerad läsårstid. En större utbildningsskuld, 

dvs. elever som nödgas till en längre tids skolgång, 
kommer onekligen innebära ökade kostnader framöver. 

En annan ekonomisk utmaning under den kommande 
perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesats-
ningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (För-
stelärareformen). Visserligen har löneökningarna för 
satsningarna varit fullt finansierade av staten men det 
finns ingen kompensation för den ökning av pensions-
kostnaderna som satsningar faktiskt innebär.

Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför 
eventuella lagförändringar som kommer att påverka 
verksamheten och ekonomin (”Gemensamt ansvar - en 
modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning” och ”Betygsutredning 2018”). Storleken på 
de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna är 
svåra att förutsäga men ovanstående förslag innebär 
oftast ökade kostnader både för kärnverksamheten 
och för den administrativa verksamheten. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Händelser av väsentlig betydelse
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrning och uppfölj-
ning av verksamheten
Styrning och uppföljning inom Kalmarsunds gymna-
sieförbund sker på alla plan inom förbundets verk-
samheter. Personal, arbetsmiljö, ekonomi, redovisning 
och kvaliteten i utbildningsverksamheten följs årligen 
upp genom olika processer på olika nivåer inom för-
bundet. I detta avsnitt beskrivs styr- och uppföljnings-
modellerna avseende personalområdet, övergripande 
verksamheter samt kvaliteten i verksamheten. Även 
hur förbundets främsta styrmedel, budgeten, tas fram 
beskrivs här. 

Kalmarsunds gymnasieförbund är utsatt för olika risker 
och för att hantera dessa ska direktionen systematiskt 
arbeta med riskanalyser. Förbundsdirektören ansva-
rar för att riskanalyser genomförs, intern kontrollplan 
upprättas och i övrigt verkar i enlighet med beslutat 
reglemente för intern kontroll och riskhantering. 

Förhoppningen med att arbeta systematiskt är att öka 
riskmedvetenheten inom förbundets verksamheter. 
Alla förbundets olika skolenheter samt andra verksam-
heter (ekonomi, administration, kost m.fl.) ska upp-
rätta en riskanalys utifrån egna förutsättningar och 
behov. Risker kan inte alltid förhindras men det måste 
finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras. 

Årligen ska förbundsdirektionen följa upp att förbun-
dets interna kontroll fungerar genom att upprätta en 
plan för granskning av den interna kontrollen – Intern 
kontrollplan. Planen innefattar områden eller rutiner 
som ska granskas särskilt under året. Vad som ska pri-
oriteras i den interna kontrollplanen grundar sig på 
erfarenhet från tidigare års kontroller, riskanalys, nya 
uppdrag och direktiv, förändringar i organisation och 
andra faktorer som bedöms vara relevanta.  

Efter genomförd riskanalys upprättar verksamhets-
chef på förbundskansliet ett förslag på interna kon-
trollpunkter över sin verksamhet. I planen anges de 
metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka 
samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel.  

Avsikten och syftet med den interna kontrollen och 
den omedelbara rapporteringen är att förbundet om-
gående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrät-
ta med de fel och brister som har uppmärksammats. 
Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli före-
mål för utredning och dokumenteras. 

Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare och 
politiker trygghet genom att skydda dem från oberät-
tigade misstankar om oegentligheter. 

Intern kontroll omfattar samtliga faktorer i verksam-
hetens organisation såsom system för styrning, led-
ning, redovisning, uppföljning och kontroll, utifrån 
gällande lagstiftning, förordningar och rekommenda-
tioner.  

Förbundsdirektionen fastställer när rapport, avseen-
de riskanalys och intern kontroll, senast ska avlämnas 
(uppföljning av verksamhetsmålen sker i särskild ord-
ning). Allvarligare brott mot eller brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till förbundsdi-
rektionen. 

Intern kontrollplan för förbundets skolor utgörs av 
antagna verksamhetsmål för kommande år samt det 
systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvali-
tetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap 
om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesanalys 
ska bland annat innefatta ansvarsfördelningen mellan 
huvudmannen, rektorer och andra chefer, elevernas 
utveckling mot de nationella kunskapsmålen, elevinfly-
tande, trivsel, trygghet och studiero och arbetet mot 
kränkande behandling. I arbetet ingår även att följa 
upp de förutsättningarna som huvudmannen ger sko-
lenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god 
utbildning.  

När nulägesbilden formuleras bygger den på uppgif-
ter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsar-
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bete vid skolenheterna, men också på uppgifter som 
huvudmannen samlat in (exempelvis trivselenkäter, 
kursutvärderingar, nationell statistik, anmälningar om 
kränkande behandlingar, kontaktpolitikerbesök, besök 
från direktionen etc.). Avstämning, uppföljning och ut-
värdering sker kontinuerligt genom resultatdialoger, 
delårsrapporter, årsredovisning och enheternas kvali-
tetsredovisningar. 

Måluppfyllelsen diskuteras och analyseras på respek-
tive skolenhetsnivå i dialog med förbundsdirektören, 
verksamhetsområdeschefen och kvalitets- och verk-
samhetsutvecklaren, och förbättringsåtgärder föreslås 
och vidtas utifrån det. De planerade insatserna riktas 
således mot de behov som framgår i uppföljningar och 
analyser av måluppfyllelsen. Tidigare beslutade och 
genomförda förbättringsåtgärder följs också upp av 
huvudmannens representanter för att se vilka effekter 
detta fått på resultatet i skolorna. 

Till direktionens sammanträden bjuds ett stort antal 
representanter för olika verksamheter och skolor in, 
för att informera om aktuella frågor och för att ge di-
rektionen en nulägesbild. Denna information är viktig 
för huvudmannen och ger kunskap om och underlag 
för olika ställningstaganden och beslut. Dessa informa-
tionstillfällen utgör också ett underlag för att kunna 
göra riktiga bedömningar av verksamheternas resultat, 
behov och förutsättningar.  

Intern kontroll gällande det systematiska arbetsmiljö-
arbetet följs upp årligen, centralt och lokalt till vilket 
handlingsplaner kopplas. Vart annat år gör förbun-

det en medarbetarenkät som följs upp och genere-
rar handlingsplaner, centralt och lokalt. Sjukfrånvaro, 
personalomsättning, tillbud och arbetsskador följs upp 
regelbundet under året och redovisas på förbundets 
skyddskommitté. Vid behov görs specifika insatser. Be-
manningsprocessen hanteras genom central beman-
ningsgrupp. Gruppen består av enheternas planerare, 
controllers samt HR-specialist och administrativ chef. 
I gruppen sker planering, matchning och uppföljning 
av utlagda tjänstefördelningar, övertalighet och behov 
och grupper.

BESKRIVNING AV BUDGETSYSTEMET
Från och med höstterminen 2005 tillämpar Kalmar-
sunds gymnasieförbund en programrelaterad elev-
peng. Den av Skolverket beslutade riksprislistan (senast 
kända) för fristående skolor används som fördelnings-
nyckel när budgetramarna fördelas till enheterna. Be-
loppen som anges i prislistan kan både bli högre och 
lägre för enheterna inom Kalmarsunds gymnasieför-
bund, då de endast används som fördelningsnyckel.  

Introduktionsprogrammen ingår inte i riksprislis-
tan och för gymnasiesärskolan finns enbart ett ge-
nomsnittligt grundbelopp angivet. Kalmarsunds 
gymnasieförbund har därför tagit fram specifice-
rade belopp för dessa verksamheter. Var femte 
år sker en översyn av de specificerade beloppen 
och däremellan sker en uppräkning med skolindex. 

Justering görs efter meritvärde enligt Växjös modell 
(5-15 %). Detta bör ge kompensation för svagpreste-
rande elever på nationella program. För elever som 
läser in gymnasiebehörigheten (har fått dispens från 
behörighetskravet) samtidigt som de går på ett natio-
nellt program ges ett extra stöd med 5 000 kr. Sär-
skild viktning görs för nationellt godkänd idrottsutbild-
ning.  Avräkning med budgetjustering sker en gång om 
året per den 15 september (när antagningen är avslu-
tad). Samma prislista används som i budgetarbetet. 

För Restaurang & café räknas budgetramen upp 
för löner och övriga kostnader samt intäkter en-
ligt de procentsatser som tilldelas gymnasieför-
bundet. En justering görs sedan med förändringen 
av antalet elever inom dess upptagningsområde.
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God ekonomisk hus-
hållning och ekonomisk 
ställning
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 hushållning;

 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 fram-
tida utmaningar genom att i god tid inför förväntade 
förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsätt-
ningar för omstrukturering av verksamheter, frigöran-
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de av framtida resurser vi tillfälle och dialogmöten med 
medlemskommuner om nivåhöjning av medlemsbidra-
get.  

 Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder 
för att få en budget i balans. Förbundet arbetar inten-
sivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, 
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 
klara tillfälliga år av ansträngd ekonomi. 

EKONOMISKA MÅL
Förbundets ekonomiska mål framarbetas och beslutas 
i samband med framställningen av årets budget. Målen 
fastställda i Budget 2020 stäms av i och med bokslut 
2020.

Självfinansiering investeringar
Självfinansieringsgraden visar i vilken mån förbundet 
lyckas finansiera sina investeringar med egna medel, 
dvs med det utrymme som utgörs av resultat och/eller 
med hjälp av försäljningar/avskrivningar. Förbundets 
mål är att 100% av investeringarna är självfinansierade 
under planeringsperioden 2020-2022, dvs att maximalt 
100% av utrymmet nyttjas. Målet är uppfyllt då ut-
fallet visar att endast 99 procent av utrymmet nyttjas.

Totalt Planering 2022 Budget 2021 Bokslut 2020

Resultat 17,5 3,0 0,5 14,0

Avskrivningar 18,1 6,4 6,1 5,6

Utrymme 35,62 9,41 6,61 19,60
Investeringar 35,20 15,00 10,00 10,20

Positivt resultat = målet uppnått 0,42 -5,59 -3,39 9,40

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Soliditet

Förändring Planering 
2022

Budget 
2021

Bokslut 
2020

Soliditeten ska öka 
exkl. ansvarsförbin-
delsen

Positivt resultat = 
målet uppnått 1% 32% 31% 31%

Soliditetsmål ska 
öka inkl. ansvars- 
förbindelsen

Positivt resultat = 
målet uppnått 1% 15% 13% 14%

Likviditet

Planering 
2022

Budget 
2021

Bokslut 
2020

Likviditetssaldo genomsnitt 78,5 90,5 110,0

Månadsutbetalning genomsnitt 55,2 54,6 54,1

Positivt resultat = målet uppnått 23,3 35,8 55,9

Soliditet
Soliditeten visar hur stor andel av förbundets tillgångar som är 
finansierade med eget kapital, målet är att den, såväl exklusi-
ve såsom inklusive pensionsförpliktelser, ska öka under plane-
ringsperioden 2020-2022. Utifrån bokslut 2020, budget 2021 
med planeringen för 2022 så bedöms soliditeten enligt nedan. 

Soliditetens ökning prognostiseras till över noll procent under 
hela planeringsperioden. Målen är uppfyllda.

Likviditet
Förbundets mål gällande likviditeten, dvs. den kortsiktiga be-
talningsförmågan, anger att likviditetssaldot i genomsnitt över 
året ska överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar. 

Målet är uppfyllt för 2020 och prognostiseras uppfyllas  
under planeringsperioden. Förbundets goda likviditet har  
möjliggjort satsningen på att försäkra pensionspremier under 
året för att minska framtida löpande månadskostnader. Även 
långtida satsning avseende placering hos KLP under januari 
2021 har varit möjlig. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning



19. Årsredovisning 2020

Balanskravsresultat

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Balanskravsresultat

Planering
 2022

Budget
 2021

Bokslut
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 3,0 0,5 14,0 6,7 -20,7

Återbetalning friskolor 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2

Årets resultat efter balanskravs- 
justeringar 3,0 0,5 14,0 6,7 -9,5

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0

Balanskravsresultat 3,0 0,5 5,0 6,7 -9,5

Återställning resultat 0,0 0,0 3,3 6,2 -9,5

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunal-
förbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta 
innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett posi-
tivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar 
ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna. 

År 2018 redovisade gymnasieförbundet ett under-
skott även efter tillägg/avdrag. Det underskott som 
blev ämne för återställning var 9,5 mkr. Vid bokslut 
2018 såg förbundet det som svårt att hinna återstäl-
la något av underskottet redan 2019 men tack vare 
effektiv åtgärdsplan och bra resultatupphämtning så 
var detta möjligt. Resterande 3,3 mkr återställs i och 
med bokslut 2020. Utrymmet finns trots den reser-
vering förbundet gör till resultatutjämningsreserv om  
9 mkr. Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven ang-
er att förbundet inte får reservera mer än att minst 
1% av medlems- och statsbidrag återstår i resultatet. 
För förbundet innebär detta 5 mkr, vilket också är det 
balanserade resultatet. 
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Antal anställda Totalt Kvinnor Män

Antal årsarbetare av månadsavlönade 572 342 230

Antal månadsavlönade 606 359 247

Andel kvinnor/män av månadsavlönade 100 % 59 % 41 %

Tillsvidareanställda 511 314 197

Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda 100 % 61 % 39 %

Visstidsanställda 95 45 50

Andel kvinnor/män av visstidsanställda 100 % 45 % 55 %

Timavlönade 2020

Antal timmar omräknat till årsarbetare 8 3.7 4.3

Medelålder 47,5 47,7 47,2

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

Genomsnittlig syss.grad tillsvidareanställda 96,7 % 96,7 % 96,9 %

Genomsnittlig syss.grad visstidsanställda 80,5% 84,7% 76,8%

Personalförhållanden

TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA 
Under 2020 ökar antalet anställda något. I december 2020 har förbundet 606 månadsavlönade medarbetare 
vilket är en ökning med 20 medarbetare sedan december föregående år. 

Tillsvidareanställda medarbetare uppgår till 511, jämfört med 512 föregående år. Antalet visstidsanställda med-
arbetare är 95 medarbetare, en ökning med 21 medarbetare. En del av de visstidsanställda består av vikariat för 
sjukskrivna och föräldralediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas. 
Den största förklaringen till ökningen av visstidsanställda i jämförelse med föregående år är att gymnasieförbun-
det har fått fler elever till gymnasiesärskolan och därmed behövt anställa fler medarbetare. Innan förbundet är 
säkra på hur utvecklingen av antalet elever på gymnasiesärskolan ser ut framöver anställdes därför de nya med-
arbetarna på visstidsförordnanden. 

KÖNSFÖRDELNING
61% av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare (64 %). 
Inom gruppen är ca 57 % är kvinnor vilket påverkar den övergripande könsfördelningen. I förbundets jämställd-
hetsplan finns en aktiv åtgärd som säger att chefer, inför nyrekrytering av beslutsfattande eller arbetsledande 
positioner ska göra en kartläggning av fördelning mellan kvinnor och män för att eftersträva att könsfördelning-
en inom dessa grupper ligger inom intervallet 40/60 %. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Väsentliga personalförhållanden
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64 %
är lärare och det är den största yrkes- 
gruppen i gymnasieförbundet.

41 %
av de månadsavlönade i 
förbundet är män.

59 %
av de månadsavlönade i 
förbundet är kvinnor.
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baseras på tidigare erfarenhet av rekryteringar och an-
tal sökande per tjänst.

Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografiskt enligt 
SKR:s rapport ”Sveriges viktigaste jobb inom förskolan 
och skolan”. Många flyttar till större städer och orter 
men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt 
SKR. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb 
och arbetsgivare än tidigare. Konkurrensen om kom-
petent personal kommer att öka och måste mötas 
med strategiska beslut och handlingsplaner. Förbun-
det ska erbjuda attraktiva arbetsförutsättningar både 
för  nuvarande och potentiella framtida medarbetare. 
Som ett led i detta tog förbundet 2017 fram ett perso-
nalpolitiskt program med utgångspunkt i de kärnvär-
den som gymnasieförbundet gemensamt tagit fram 
i ett varumärkesarbete. För att säkerställa rätt kom-
petens i tillräcklig omfattning och för att utveckla en 
attraktiv arbetsplats har förbundet även tagit fram en 
kompetensförsörjningsplan i syfte att möta de kom-
mande utmaningarna. 

Ytterligare ett led i arbetet med den strategiska kom-
petensförsörjningen, kopplat till Lärarnas HÖK 18, har 
påbörjats centralt under ht-2019 och fortlöpt under 
hela 2020. Arbetet har lett till en övergripande hand-
lingsplan med aktiviteter. Under 2021 ska arbetet fort-
gå på lokal nivå. 

Rekryteringar
Under år 2020 annonserade förbundet 88 st tjänster 
externt. 76 st av annonserna var kategoriserade under 
”pedagogiskt arbete”. 

PERSONALOMSÄTTNING OCH  
PENSIONSPROGNOS

Under 2020 slutade 35 medarbetare sin anställning 
inom förbundet vilket är en ökning i jämförelse med 
föregående år. 21 medarbetare slutade på egen begä-
ran, vilket är en minskning med fyra medarbetare se-
dan föregående år. Avgångsorsak pension/sjukersätt-
ning ökade med åtta medarbetare. Förbundet ser en 
ökning i pensionsprognosen de kommande åren. 

En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara po-
sitiv då det kan bidra till utveckling för verksamheten. 
Om personalomsättningen är för hög kan den dock 
leda till ett stort kompetenstapp och kostnader i sam-
band med rekrytering och upplärning av ny personal. 
I jämförelse med riket 2016 ligger gymnasieförbundet 
under nivån när det gäller den totala personalomsätt-
ningen. Det är svårt att få tag på statistik över persona-
lomsättning på nationell nivå, därav siffran från 2016.

Pensionsprognos
Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47,5 år 
2020, står förbundet inför stora utmaningar vad gäller 
pensionsavgångar och nyrekryteringar de kommande 
åren. 

Inom en femårsperiod (beräkningen utgår från en 
pensionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 78 
(15 % av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 
58 (11 % av tillsvidareanställda) är lärare. Det är totalt 
18% tillsvidareanställda lärare som går i pension inom 
perioden. Inom en åttaårsperiod blir motsvarande 
siffror för pensionsavgångar120 medarbetare (23 % 
av tillsvidareanställda) varav 73 medarbetare (14 %) är 
lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 23 %.  
Förbundets största utmaningar blir att rekrytera rek-
torer, elevhälsopersonal och framför allt lärare, vilket 

Personal- 
omsättning

2020 
(snittanställda 

ack 508.83 )

2019
(snittanställda 

ack 520)

Antal 
2020

Antal  
2019

Riket 
20161 

inkl egen begäran och 
pension 6,9% 5,96 % 35 31 8,8%

egen begäran 4,1% 4,8 % 21 25

Pension/sjuk- 
ersättning 2,8% 1,16 % 14 6

  
Personalomsättningen visar andelen tillsvidareanställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda.

1 Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Väsentliga personalförhållanden
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Under 2019 arbetade förbundet fram en gemensam rekryte-
ringsprocess för att utveckla rekryteringsarbetet och stötta 
förbundets chefer i arbetet med objektiv rekrytering. Under 
vårterminen 2020 var en workshop i kompetensbaserad rekry-
tering för chefer planerad. På grund av situationen med coro-
napandemin och de utmaningar som den förde med sig har 
utbildningen fått skjutas på framtiden.  

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

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

Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet är ungefär på 
samma nivå som förra året.  Den totala frisknärvaron i jan-dec 
2020 är 39,6 % i jämförelse med jan-dec 2019 som var 39,3%. 

Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig ordinarie 
arbetstid beräknat i timmar. 

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger på ungefär sam-
ma nivå som föregående år. I relation till medelvärdet för sjuk-
frånvaro för kommuner i riket år 2019 är sjukfrånvaron i för-
bundet fortsatt låg. 

Även om den totala ackumulerade sjukfrånvaron under 2020 
ligger på ungefär samma nivå som föregående år finns stora 
svängningar från månad till månad vilket är kopplat till corona-
viruset. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att 
stanna hemma från arbetet vid minsta symptom visar sig tyd-
ligt i statistiken framför allt under mars månad men även delar 

Frisknärvaro 
2019

Antal friska  
jan-dec

Antal personer 
jan-dec

Frisknärvaro  
jan-dec

Totalt 203 517 39,3%
Man 91 186 48,9%

Kvinna 112 331 33,8%

Frisknärvaro 
2020

Antal friska  
jan-dec

Antal personer 
jan-dec

Frisknärvaro  
jan-dec

Totalt 203 512 39,6%
Man 98 188 52,1%

Kvinna 105 324 32,4%
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av april månad. En tydlig förändring av sjukfrånvaron 
sker därefter, av förklarliga skäl, när Kalmarsunds gym-
nasieförbund går över till distansundervisning och när 
medarbetarna har möjlighet att arbeta hemifrån trots 
milda symptom. Då sjunker sjukfrånvaron till cirka två 
procent. Under årets arbete med coronaviruset har 
gymnasieförbundet följt personalbortfall från dag till 
dag för att kunna följa trender och sätta in eventuella 
resurser där det behövts. 

För att bibehålla de låga sjuktalen är det viktigt att fort-
sätta arbetet med förebyggande insatser och ett väl 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Att medarbetare även fortsättningsvis följer Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer är också av stor 
vikt för sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Sjukfrånvaron för åldersgrupperna 29 år har sjunkit 
något sen föregående år och är i relation till medelvär-
det för kommunerna i riket fortsatt låg. Dock sticker 
ålderskategorin 50 år eller äldre ut i relation till övriga 
ålderskategorier.

Långtidssjukskrivna
Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtidssjuk-
skrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den totala 
ackumulerade sjukfrånvaron, 44% är på något lägre nivå än 
föregående år, 46,7%. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt 
med rehabiliteringsprocessen och det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.

Friskvård 
Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete har 
förbundets medarbetare haft möjlighet att välja eko-
nomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsaktivitet 
eller en friskvårdstimma per vecka beroende på syssel-
sättningsgrad. Under 2019 använde 164 medarbetare 
friskvårdsbidraget vilket motsvarar 27 % av månadsav-
lönade medarbetare. År 2019 nyttjade 36 % friskvårds-
bidraget. Det fanns också möjlighet för medarbetarna 
att, istället för friskvårdsbidrag, använda sig av frisk-
vårdstimme vilket innebar en möjlighet att träna 1 tim-
me/vecka på arbetstid.  

Från och med 2021 och tillsvidare har gymnasieförbun-
det beslutat att utöka friskvårdsförmånen. Nu behöver 
medarbetarna inte längre välja mellan friskvårdsbidrag 
och friskvårdstimme utan medarbetarna erbjuds bäg-
ge delarna. För de grupper där det är svårt att ta ut 
en friskvårdstimme i anslutning till arbetet ska de kom-
penseras i form av andra friskvårdsinsatser. 

Utökningen av friskvårdsförmånen är ett resultat av 
utmaningarna som distansundervisning och distans-
arbetet för med sig. Att ge medarbetarna en utökad 
möjlighet att röra på sig under arbetstid är ett sätt att 
arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa. 

ARBETSMILJÖENHETEN
Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kal-
mar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och an-
dra kunder i arbetsmiljöarbetet - att behålla det friska 
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Total sjukfrånvaro Jan - Dec 
2020

Jan-Dec 
2019

Riksnivå medel- 
värde 2019

1. Total sjukfrånvaro ackumulerad 4,36% 4,11% 6,7%

2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron 
 (60 dagar eller mer) 44% 46,7% 44,2%

3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår 5,48% 4,59% 7,4%

4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår 2,60% 2,35% 4,4%

5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 1,83% 1,91% 5,9%

6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 2,68% 2,57% 6,3%

7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 6,29% 5,78% 7,3%

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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friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälso-
vårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla 
typer av risker i arbetsmiljön. 

Under 2020 har Kalmarsunds gymnasieförbunds sam-
arbete med Arbetsmiljöenheten främst präglats av 
organisatorisk och social arbetsmiljö samt stress och 
psykisk hälsa.

Totalt har 204 timmar nyttjats. De största tjänsterna 
som förbundet nyttjat har varit organisatorisk och so-
cial arbetsmiljö, stress och psykisk hälsa, organisation 
och ledarskap samt fysisk arbetsmiljö.  

Sammanlagt har 21 medarbetare besökt Arbetsmiljö-
enheten varav 57 % är kvinnor och 43 % är män. 

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds gymna-
sieförbund och Arbetsmiljöenheten tecknat ett nytt 
avtal. Det nya avtalet innehåller mer fokus på häl-
sofrämjande och förebyggande arbete.

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

Under 2020 har åtta arbetsskador eller allvarliga till-
bud rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Ingen av 
dessa har resulterat i någon allvarlig personskada. Två 
olyckor/allvarliga tillbud ligger under respektive kate-
gorier ”fysisk överbelastning, feltramp” samt ”maskin 
eller transportanordning”. En olycka/allvarligt tillbud 
är även anmält under respektive område ”elektricitet, 
”handhållet verktyg/föremål” samt ”fysiskt våld”. Ar-
betsskadorna och tillbuden inkluderar både elever och 
personal.
Antalet internt anmälda tillbud och risker under 2020 
uppgick till 28 st. Antalet internt anmälda tillbud och 
risker under 2019 uppgick till 42 st vilket är en minsk-
ning med 14 st. Största delen av rapporterade tillbud, 
50 %, ligger under kategorin ”skada av person (fysiskt, 
även oavsiktligt)”. De flesta inrapporterade tillbuden 
under den kategorin är inrapporterade från gymnasie-
särskolan.
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De internt rapporterade tillbuden inkluderar både 
elever och personal.

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMA-
TISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) 
Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs på 
varje enhet men också på en central nivå. Syftet med 
uppföljningen är att undersöka hur det systematiska 
arbetet har fungerat under året och om det bedrivs 
i enighet med föreskriften om systematiskt arbets-
miljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på enkäten 
är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare samt 
arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Under 
2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur frå-
gorna hänger ihop med föreskriften kring systematiskt 
arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar sam-
manställs och diskuteras i de lokala samverkansgrup-
perna och eventuella förbättringar ska sammanställas 
i en handlingsplan för att sedan genomföras och följas 
upp.
Uppföljningen för 2020 visar att det systematiska ar-
betsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns 
rutiner och policys som är kända i organisationen, sam-
verkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelningen i ar-
betsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med Arbets-
miljöenheten är väl fungerande. Ett utvecklingsområde 
som framkommer genom uppföljningen är implemen-
teringen av rutinen för akut fara för väpnat våld. 
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Måluppfyllelse
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Måluppfyllelse

VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Bland de sex prioriterade områdena finns det 21 delmål. För  
17 av målen har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta må-
len (81 procent). För 81 procent av målen har gymnasieförbun-
det oförändrade eller förbättrade resultat. För två av målen för 
vuxenutbildningen ligger förbundet mycket nära att nå målen. 
För vuxenutbildningen har den påtvingade fjärr- och distans-
undervisningen under året haft en stor inverkan på resultatet.

• Kunskap, utveckling och lärande

• Normer, värden och inflytande

• Integration 

• En skola på vetenskaplig grund och beprövad  
 erfarenhet

• Digital kompetens

• Attraktiv och konkurrensmässig utbildnings- 
 organisation - entreprenöriellt lärande

MÅLUPPFYLLELSE •  Våra prioriterade målområden
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Måluppfyllelse 2020
MÅL RESULTAT MÅL
Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 94 % över 91 %

Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet. 15,1 % över 14,8

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 88 % över 88 %

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

11,9 över 11,9

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

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan. 8,5 över 8,0

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska. -0,2

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 7,0 över 6,4

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 7,7 över 7,1

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 6,4 minst 5,8

Integration
Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.

Varje skola ska ha tillgång till språk- och integrationsstödjare.

Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser ska öka.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt 
utvecklingsarbete ska öka.
SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Inrätta ett professionsprogram med deltagande för 10 lärare.
Den praktiknära forskningen inom vuxenutbildningen ska öka.
Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.

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 minst 7,1

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka.

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. 26 % över 30 %

MÅLUPPFYLLELSE •  Måluppfyllelse 2020
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Uppföljning av prioriterade
målområden
KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Gymnasieskolorna arbetar strategiskt med EHT-processen för 
att fånga upp elever med svårigheter tidigt. Processen har ut-
vecklats och förbättrats ur flera aspekter, lärarnas förståelse 
för den men också flödet av information mellan EHT, mentor 
och undervisande lärare har utvecklats och hittat sina former. 
Stödet kommer eleven tidigt till del i klassrummet. Skolorna 
framhåller också att det stöd skolorna organiserat utanför den 
schemalagda undervisningen för elever som på eget initiativ 
vill förbättra sitt lärande har betydelse för måluppfyllelsen.

En ökad användning av en gemensam lärplattform har gett 
ökad tydlighet för eleverna om var de hittar planeringar, upp-
gifter, teori och kunskapskriterier m.m. och därmed en tydlig 
struktur som bidrar också till hög måluppfyllelse. 

Ett förbättringsområde skolorna ser är att de elever som har 
dispens i behörighetskrav i engelska från grundskolan har svårt 
att slutföra engelska 5 inom stipulerad tid.

Skolorna fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsar-
betet på arbetslagsnivå för att med större precision förändra 
organisation och arbetssätt för högre måluppfyllelse.
Resultat: 94 procent (kvinnor 95 procent och män  
94 procent). Målet är nått - mål är över 91 procent.

Genomsnittligt betygspoäng för elever med  
examen ska vara högre än rikssnittet. 
14 av de 15 nationella programmen har nått målet. För att yt-
terligare förbättra elevernas resultat ska skolorna arbeta med 
närvarotrappa. Det betyder bland annat att aktiva åtgärder för 
att få eleven att öka sin närvaro på skolan sätts omedelbart in. 
Det bör öka måluppfyllelsen då det finns en stark koppling till 
hög frånvaro och lägre måluppfyllelse. Ett målmedvetet arbete 
med det systematiska kvalitetsarbetet för en grundlig analys 
av statistiska data, diskussioner om betyg och bedömning har 
bidragit till resultatet.
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På en av skolorna finns en stor skillnad på yrkespro-
grammen av resultaten mellan gymnasiegemensamma 
kurser (GG) och yrkeskurser. Skolan ska genomföra 
en djupare analys av orsaken till de lägre betygen i GG 
måste göras. Samtidigt måste “GG-lärarna” tillsam-
mans med yrkeslärarna hitta ingångar för att nå och 
motivera eleverna på yrkesprogrammen att få ett hö-
gre engagemang i GG-ämnet samt högre betyg.

Se även analysen under ”Andelen elever som uppnår 
examen ska ligga över rikssnittet”
Resultat: 15,1 (kvinnor 15,6, män 14,6). Målet är 
nått - mål är över 14,8.

Andel avslutade kurser med minst betyget 
E inom vuxenutbildning ska vara över riks- 
snittet.
Lärarna arbetar aktivt med individuella studieplaner så 
de får en klar bild av elevens utveckling. Arbetslagen 
diskuterar kontinuerligt elevernas studiesituation och 
sätter in åtgärder om något problem har uppstått. 

Sfi och yrkesutbildningarna är de inriktningar som nått 
högst resultat om de jämförs med riket. Eleverna på 
de allmänna gymnasiekurserna har i hög utsträckning 
deltagit i studierna under fjärrundervisningen men 
inte gjort alla moment vilket har lett till att de fått ett 
F. Elever på grundläggande nivå har upplevt det svårt 
med distansundervisning och därmed inte lyckats få 
minst E på kursen. 

När det gäller vuxenutbildningen på grundläggande 
nivå är detta till största delen invandrarelever som 
kommer från sfi och gapet mellan sfi och den grund-

läggande nivån är stort och många kämpar hårt för att 
klara av sina studier. Skolorna arbetar med att över-
gången mellan sfi och den grundläggande vuxenutbild-
ningen ska bli enklare för eleverna. Samarbetet mellan 
nivåerna ska fördjupas och tydligheten för eleverna 
förbättras.
Resultat: 88 procent (kvinnor 89 procent,  
män 83 procent). Målet är inte nått  - mål är över  
88 procent. 

Genomsnittligt betygspoäng på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Sfi och yrkesutbildningarna är de inriktningar som nått 
högst resultat i förhållande till riket. För analys se un-
der målet “Andel avslutade kurser med minst betyget 
E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet”.
Resultat: 11,9 (kvinnor 12,4, män 10,9). Målet är 
inte nått  - mål är över 11,9.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp för att 
klara målen.
Lärare har blivit bättre på att uppmärksamma elever i 
behov av stöd tidigt, många gånger redan under elev-
ens första året på gymnasiet. De flesta pedagogerna är 
duktiga på att initiera stödåtgärder för elever även om 
de finns förbättringar att göra i processen. Rektorerna 
kan se att stödprocessen har börjat sätta sig rent rutin-
mässigt och att ett tydligare tvärprofessionellt arbets-
sätt inom elevhälsan. Rektorerna upplever att det finns 
olika förväntningar på varandras roller i processen. Ett 
område som identifieras som ett förbättringsområde 
är dock dialogen mellan elevhälsoteamen och arbets-
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17 av 21 
mål är 

uppfyllda
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lagen för att kunna följa frågeställningar på gruppnivå 
och identifiera möjligheter till proaktiva åtgärder. 
Resultat: Målet är nått

NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE

Eleverna känner sig trygga i skolan.
De relativt höga siffrorna ger en signal om att förbun-
dets skolor arbetar på rätt sätt med trygghetsfrågor. 
Skolorna har bra strukturer kring trivselskapande ar-
betsmetoder och hur de bemöter elever skapar en 
trygghet i klasserna och på skolorna. Genom goda 
relationer, ständigt vara observant på mående och 
oönskade beteenden, behandla varandra med respekt, 
stärka individens självförtroende, alltid se alla elever 
samt tidiga dialoger då det händer något gör att elev-
erna är trygga. På gymnasieskolorna har mentorer-
nas systematiska arbete med att skapa välfungerande 
grupper bidragit till en hög trivsel. Skolorna bedriver 
ett tydligt systematiskt förbättringsarbete genom att 
utifrån den årliga trivselenkäten fördjupar analysen i 
olika frågeställningar och prova nya metoder i skolvar-
dagen.
Resultat: 8,5 (kvinnor 8,4, män 8,7). Målet är nått 
- mål ska vara minst 8,0.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska 
minska. 
Det varierar kraftigt mellan programmen på gymna-
sieskolorna både i om upplevelsen av kränkning ökat 
eller minskat mellan åren eller om gymnasieförbundet 
tittar på andelen elever som känner sig kränkta per 
program. Det pågår ett aktivt arbetar med problemati-

ken genom EHT och mentorerna. Skolan har en tydlig 
värdegrund som lärarna arbetar efter och de initierar 
diskussioner i klassrummen om skolans gemensamma 
värdegrund. Gymnasieskolorna har introduktionsda-
gar för nya elever med aktiviteter för att öka samman-
hållningen. 

Inom vuxenutbildningen är det få fall som kommer 
skolledningen till kännedom. Det är svårt att identifie-
ra situationer där eleven känner sig kränkt. I de fall det 
kommer till skolledningens vetskap att elever upplever 
sig kränkta sker det anonymt vilket försvårar för oss 
att sätta in åtgärder. Lärarna för samtal med eleverna 
kring moral och etik, jämförelse mellan olika kulturer, 
vad betyder orden och vilka konsekvenser olika bete-
enden får. Skolan anordnar också Lära- känna-aktivi-
teter såsom, yoga, cykling, power-walk, simning m.m. 
Ordet kränkt har olika betydelser i olika språkkulturer 
vilket gör att individer lägger olika värderingar i upple-
velsen. är få fall som kommer. Inom vuxenutbildningen 
är det inte många elever som det rör sig om så små 
förändringar i numerären ger stora svängningar i an-
delen.
Resultat: Målet är nått, minskning med 0,2 procent- 
enheter (kvinnor 0,4 procentenheter, män 0,1 pro-
centenheter) - mål minskning.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolorna har på några program aktivt arbetat med stu-
diero och klassrumsklimat bl.a. via en gemensam plan 
över arbetet på mentor/lotstiderna, där lärarna tar 
upp värdegrundsfrågor. Aktiv placering i klassrummen 
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har haft positiv effekt på ökad studiero och träning på 
samarbete med olika konstellationer av arbetsgrup-
per. I några klasser har de saknats stöd för elever med 
specifika behov vilket medfört att koncentrationen på 
undervisningen hos dessa elever har sjunkit vilket har 
medfört oro under lektionerna. 

På introduktionsprogrammet har lärarna under en 
längre tid arbetat systematiskt med något som kallas 
“Fokus för framgång”, dvs. vad som gäller i klassrum-
men för att det ska vara arbetsro. Här finns ett doku-
ment för eleverna och ett för lärarna som tydliggör 
och förklarar anledningen till att skolan fokuserar på 
just arbetsro. 
 
Rektorerna ser att det finns ett behov av att få stöd i 
kollegiet när ledarskapet i klassrummet utmanas och 
skolledningen tittar på metoder för detta i arbetslaget 
och genom ökad fortbildning generellt. För lärare som 
upplever brist på studiero i undervisningsgrupper kan 
förbundet erbjuda coachning via erfarna lärare för att 
hitta metoder för ett tydligare ledarskap i klassrummet.
Resultat: 7,0 (kvinnor 6,8, män 7,3). Målet är nått  
- mål ska vara minst 6,4.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan. 
Marginalen mot rikets siffror är stor. Överlag har elev-
erna en mycket bra inställning till varandra där man-
trat är att man kan vara som man är och vill utan att 
någon ser ner på det. Rektorernas bild är det disku-
teras kring mänskliga rättigheter och allas lika värde i 
klasserna framförallt i vissa kurser och i gemensamma 
diskussioner på mentorstid, både av lärare och elev-
hälsopersonal vilket ger resultat. Det upplevs att elever 
ofta är väldigt intresserad av denna typ av frågor och 
lyfter vikten av att alla ska respekteras samtidigt som 
det också finns åsikter och bemötande som kan vara 
av kränkande karaktär gentemot t.ex. flickor.

Att respektera varandras olikheter är ingenting skolan 
kan ta för givet utan för att fortsatt nå målet krävs ett 
fortsatt arbete med gemensamma aktiviteter för att 
bibehålla eller öka förståelsen för att vi tänker, agerar 

och ser olika ut. På skolorna finns HÅJ1-grupper som 
aktivt arbetar med delar av dessa frågor.
Resultat: 7,7 (kvinnor 7,5, män 7,8). Målet är nått - 
mål ska vara minst 7,0.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Personalen har under åren fått en bred kompetensut-
veckling vilket gör att verktygslådan för lärarna stän-
digt har utökats för att kunna tillgodose fler elevers 
behov och att eleverna känner att de har möjlighet att 
påverka. Eleverna inkluderas till stor del vad gäller möj-
lighet att ha inflytande över arbetssätt, examinations-
former m.m. En bidragande orsak till det bra resultatet 
är utvecklingssamtal där eleverna äger sitt lärande och 
är mer delaktiga i skolan. 

En svårighet för lärarna är att tydligt visa vad eleverna 
kan ha inflytande på. Eleverna måste förstå att “vadet” 
(Läroplan, kursplan mm) inte går att påverka utan på 
“huret” såsom lektionsupplägg och examinationsfor-
mer definitivt går att medverka kring.

En stor faktor som påverkat elevernas möjlighet till på-
verkan har varit corona, det vittnar lärare, elever samt 
elevhälsan om. Lärare har varit tvungna att fokusera 
mer på måluppfyllelse än delaktighet. Men även fjärr- 
och distansundervisning blir snart en vardag för lärar-
na och då kommer möjligheten att inkludera eleverna 
i skolarbetet att öka.
Resultat: 6,4 (kvinnor 6,3, män 6,5). Målet är nått 
- mål ska vara minst 5,8.

1 HÅJ - Hållbar jämställdhet 
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INTEGRATION

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt ska öka.
Skolorna har i olika grad arbetat med språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt (SKUA). Några skolor hade detta som fo-
kus för fortbildningsinsatser tidigare och andra har gett stora 
delar av lärarna fortbildning inom området under året. Många 
pedagoger arbetar med olika ingångar i detta utifrån vilken 
elevgrupp de möter.

För närvarande utbildar sig lärare inom förbundet till 
SKUA-handledare för att säkra förbundets möjligheter till att 
kompetensutveckla personal inom området. Det är viktigt att 
påtala att arbetssättet är för alla som har undervisning och inte 
enbart för de som undervisar i språk. Att arbeta med språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt stärker och stöttar alla elever 
inte bara de som har annat modersmål än svenska.
Resultat: Målet är nått.

Varje skola ska ha tillgång till språk- och integra-
tionsstödjare
Förbundets skolor har tillgång till de språkstödjare som är an-
ställda av gymnasieförbundet. Organisation kring studiehand-
ledning på modersmål för gymnasieelever är placerad på Lars 
Kaggskolan. Dessa språk- och integrationsstödjare behärskar 
flera olika språk och finns tillgängliga att boka för samtliga 
gymnasieskolor vid enskilda tillfällen eller över en längre pe-
riod. Behoven ser olika ut på varje skola och enskildas skolor 
har även anställt lärarassistenter som arbetar delvis som in-
tegrationsstödjare. För vuxenelever finns det språkstödjare på 
skolorna knutna till sfi i första hand, men det finns behov för 
språkstödjare på flera utbildningsvägar inom vuxenutbildning-
arna.

Rektorer ser att ytterligare information och kännedom kring 
hur en studiehandledning på modersmålet kan gynna elevers 
kunskapsutveckling bör spridas i organisationen.
Resultat: Målet är nått

Andelen elever som kombinerar studier i sfi med 
studier i andra kurser ska öka.
Under våren 2020 har skolorna inte kunnat erbjuda alterna-
tivet att läsa sfi kombinerat med andra kurser med anledning 
av coronapademin i önskvärd omfattning. När skolan återgår 
till studier på plats kommer utbudet öka och fler kommer ha 
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Fler 
möjligheter

möjlighet till detta eftersom många har svårt med det 
digitala och väljer att fokusera på ett ämne.
Resultat: Målet är nått, en ökning med 2 procent-
enheter (kvinnor 4 procentenheters ökning, män 
oförändrat)

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND 
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Förbundet arbetar aktivt med att lyfta in vetenskapen 
i det dagliga arbetet. Skolor arbetar systematiskt för 
en struktur där lärare möts över program- och ämnes-
gränser för att läsa texter, diskutera, reflektera, aus-
kultera m.m i tvärvetenskapliga och tvärprofessionella 
grupperingar. Detta för att alla ska ges möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter/kunskaper samt ta 
del av andras dito. 

Förbundets professionsprogram för lärare har stärkt 
de pedagoger som deltar och de gynnar det pedago-
giska diskussionerna. 
Resultat: Målet är nått.

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) in-
satser ska stärka lärarnas lärande och sko-
lornas utvecklingsarbete
Skolledningarna har tagit fram en tydlig arbetsbeskriv-
ning för de särskilt yrkesskickliga lärarna och tydlig-
gjort vad SYLs uppdrag är. De flesta har lett lärcirklar 
och workshops med olika innehåll utifrån behov defi-
nierade av skolledningen. Exempel är Tillgängligt läran-
de med digitala verktyg, Läslyftet, SKUA, STÄVA, Språk-
språnget och Kooperativt Lärande.

De negativa synpunkterna på vad SYLs insatser är 
värda, i enkätunderlaget, handlar säkerligen om flera 
saker. Många har en negativ inställning till förstelärar-
reformen i stort, andra har synpunkter på vem som 
är SYL och vem som borde eller inte borde vara SYL. 
Några rektorer ser behov av ökad transparens i ansök-
ningsförfarandet och urvalsprocessen samt en tydlig-
het vad gäller uppdrag för respektive SYL.
Resultat: Målet är nått

Inrätta ett professionsprogram med delta-
gande för 10 lärare. 
Förbundet har inrättat ett professionsprogram för 
lärare som vill reflektera över sin praktik och få sin 
yrkesskicklighet dokumenterad för att påvisa förstelä-
rarkvalifikationer. Under året har sex deltagare genom-
gått förbundets professionsprogram. Att som lärare 
arbeta med sin egen vision kring sin undervisning för 
att öka reflektionen om sina egna drivkrafter. Formu-
lerandet av en egen vision kan till och med vara en 
grundförutsättning för att på allvar kunna gå upp i en 
delad vision på en skola. Så just formandet av en egen 
vision som lärare sedan dela det med kollegor är en 
viktig byggsten i skolutvecklingsarbetet. Professions-
programmet fortsätter med nya lärare under 2021
Resultat: Målet är nått

Den praktiknära forskningen inom vuxenut-
bildningen ska öka.
Med anledning av pandemin har flera aktiviteter inom 
detta målområde inte kunnat sjösättas. Skolorna be-
driver själva mindre kompetensutvecklingsprojekt för 
pedagogerna med inslag av praktiknära forskning.
Resultat: Målet är inte nått

DIGITAL KOMPETENS

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolledningarna har i samverkan med IKT-pedagoger-
na arbetat med målen för den digitala agendan. Goog-
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lemiljön är ett självklart verktyg och undervisnings-
plattform och eleverna ser det som något naturligt 
att arbeta digitalt. Den kvalitativa analysen visar att 
skolans personal har hög digital kompetens och att 
lärarna använder sig av digitala verktyg i arbetet med 
eleverna. Några eleverna saknar grundläggande kom-
petens och måste ges förutsättningar att förbättras. 
 
Ett utvecklingsområde skolledningen ser är att elever-
na behöver bli bättre på att följa upphovsrätten och 
arbetet med källkritik. 

När coronapandemin började, var eleverna redan för-
beredda och det gick snabbt att gå över till fjärr- och 
distansstudier. Skolledningarna ser att ett stort kliv 
framåt togs vad gäller den digitala kompetensen i sam-
band med att fjärrundervisning infördes i mars 2020. 
Fjärr- och distansundervisningen har även präglat slu-
tet av höstterminen, där både elever och lärare visade 
på stora kunskaper och erfarenheter. Omställningen 
denna gång var inte lika märkbar och skolan hade en 
helt annan beredskap inte minst för att ta hand om de 
elever som inte klarar av att ta ansvar för sin utbild-
ning.
Resultat: Målet är nått.

Digital 
kompetens i 
framkant

ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG 
UTBILDNINGSORGANISATION - ENTRE-
PRENÖRIELLT LÄRANDE 

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att 
de kan rekommendera sitt gymnasieprogram 
till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Som helhet är eleverna nöjda med sina program, trivs 
med skolan, med sina lärare. Eleverna upplever dessut-
om att de lär sig mycket och att yrkesprogrammen är i 
fas med vad marknaden vill ha. Skolorna har fortsatt en 
god tillgång till bra lokaler och utrustning samt kompe-
tent personal vilket också bidrar till att målet nås.
Resultat: 8,2 (kvinnor 8,2, män 8,2). Målet är nått 
- mål minst 7,1.

Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Förutom hög andel UF-företag på gymnasieskolorna 
arbetar pedagoger aktivt för att stimulera elevernas 
kreativitet och nyfikenhet där målet är att ge eleverna 
vilja och mod att omsätta sina kunskaper till kompe-
tens. Skolor skapar en klassrumsmiljö och pedagogik 
som tränar eleverna i självständigt arbete, eget an-
svarstagande som ger dem verktyg att hantera kog-
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nitivt utmanande arbetsuppgifter där de måste våga 
pröva olika strategier och tänka kreativt för att lyckas. 
Detta kan kopplas till entreprenöriellt lärande genom 
att elever lär sig ta ansvar, vara kreativa, skapa struktu-
rer och organisera olika skolprojekt. 

Inom teknikprogrammets arbetar eleverna dessutom 
med teknikutvecklingsprocesser för att stärka elever-
nas förståelse för hela kedjan i utveckling av teknik i 
ett hållbart samhälle. I programmet är teknikutveck-
lingsprocessen central och eleverna utvecklar produk-
ter och tjänster som kan ligga till grund för företag. På 
flera av yrkesprogrammen arbetar eleverna med kun-
der under skoltid och får diskutera kundens önskemål, 
räkna på kostnaden samt utföra arbetet på ett ekono-
miskt effektivt sätt. Komvux erbjuder kursen “Språkut-
veckling genom entreprenörskap”.

Fjärr- och distansundervisningen har tvingat många av 
eleverna att ta mer eget ansvar för studier och på så 
sätt utvecklat sin entreprenöriella förmåga.
Resultat: Målet är nått

MÅLUPPFYLLELSE •  Uppföljning av Attraktiv och konkurensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande

Minst 30 procent av gymnasieeleverna dri-
ver ett UF-företag 
Barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, 
hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livs-
medelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, 
ekonomiprogrammet och handels- och administra-
tionsprogrammet är de program som lyckats bäst med 
målet. För dessa gäller att över 30 procent av avgång-
seleverna juni 2020 har någon gång under gymnasie-
tiden drivit ett UF-företag. På flera av inriktningarna 
på dessa program är kurserna Entreprenörskap eller 
Entreprenörskap och företagande en gemensam för-
djupning för samtliga elever. UF-företag är huvudmo-
mentet i dessa kurser.

Elever på högskoleförberedande program tenderar att 
välja kurser som ger meritpoäng vid urvalet till hög-
skola i stället för kurser där UF ingår. På yrkesprogram 
ser branscherna och eleverna att det är bättre att ta 
yrkeskurser på högre nivå i stället för UF-företagande.
Resultat: Målet är inte nått, 26 procent (kvinnor  
32 procent, män 20 procent) - mål minst 30 procent
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Patientsäkerhetsberättelse
VERKSAMHETENS MÅL FÖR 
PATIENTSÄKERHETSARBETET 
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att kraven på god vård i Hälso- och sjuk-
vårdslag (2017:30) upprätthålls. Vårdgivaren ansvarar för att 
det finns ett Kvalitets- och ledningssystem för verksamheten 
som ska användas systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. 

De övergripande målen för patientsäkerhetsarbe-
tet inom elevhälsans medicinska insats som består 
av läkare, skolsköterskor och psykolog (EMI) är: 
• att ha rutiner för medicinska bedömningar och handlingar 
 så att de utförs på ett kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar  
 och föreskrifter. 
• att ha möjlighet att erbjuda alla elever lika rätt till EMI. 
• att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgöran- 
 det enligt Socialstyrelsens riktlinjer för EMI och skollagen.
• att ha en organisation där man tillvaratar tillbud, risker och  
 avvikelser samt ser dem som en tillgång för utveckling av  
 patientsäkerhetsarbetet. 
• att ha tydliga rutiner och en organisation där EMI kan  
 planera, utföra och utvärdera sitt arbete löpande under läs- 
 året. 
• att driva och svara för utvecklingsarbete.

Elevhälsans medicinska insats ska främja elevens hälsa, lärande 
och utveckling mot skolans mål. Elevhälsan ska främst arbe-
ta hälsofrämjande och förebyggande. Hälsofrämjande arbete 
syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska 
och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar 
på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa 
miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande. 

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. 
Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfakto-
rers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfak-
torerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från 
kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer 
som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildning-
ens mål. 
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Mål för elevhälsans medicinska insats är att 
främja elevens hälsa och utveckling genom 
att: 
• Erbjuda strukturerade kvalitativa hälsosamtal med 
skolsköterskor. Att genomföra hälsosamtalet professi-
onellt och på ett likvärdigt sätt förutsätter att samtalen 
har en gemensam struktur samt att skolsköterskorna 
har en god kompetens i samtalsmetodik.

• Motverka psykisk ohälsa bland annat genom att främ-
ja fysisk hälsa. Sambandet mellan lärande, fysisk och 
psykisk hälsa är ett centralt område för EMI. Elevers 
helhetssyn på sin hälsa har stor betydelse för skolpre-
stationer, inte minst det fysiska välbefinnandet och den 
psykiska hälsan. Elevens egen livsstil har stor betydelse 
för måendet och elevens måluppfyllelse.

• Erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinations-
programmet. 

• Delta i skolornas elevhälsoarbete där EMI har den 
medicinska kunskapen och därmed ansvar för patient-
säkerhetsarbetet.

• Skolpsykolog ansvarar för utredning och bedömning 
av elever med misstänkt Intellektuell funktionsnedsätt-
ning samt är på begäran från EHT behjälplig med kon-
sultationer och handledningar i verksamheten.

• Uppmärksamma eventuella behov av medicinsk be-
dömning relaterat till skolans miljö, och erbjuda be-
dömning på skolläkarmottagning.

ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETS- 
ARBETET
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund bedri-
ver hälso- och sjukvård inom ramen för EMI vid förbun-
dets skolor. I lagens mening är direktionen vårdgivare. 
Vårdgivaren fastställer verksamhetens övergripande 
mål för kvalitet och patientsäkerhet och ska kontinu-
erligt följa upp och utvärdera målen. Om vårdgivaren 
inte utser någon verksamhetschef för EMI ligger det 
fulla ansvaret för det medicintekniska området kvar 
på vårdgivaren. Därför har styrelsen utsett Stefan Re-
gebro som verksamhetschef för EMI. 

Eftersom nuvarande verksamhetschef inte har med-
icinsk kompetens har skolläkaren det medicinska an-
svaret och ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 
3 kap. 5-7 §§. Skolläkaren är Lex Maria ansvarig. Verk-
samhetschefen har gett uppdrag åt medicinskt led-
ningsansvarig skolsköterska, (MLA) och psykologiskt 
ledningsansvarig psykolog (PLA) att ansvara för att 
kvalitetssäkrade rutiner finns och uppdateras inom 
respektive verksamhetsområde. Vidare ingår det i ar-
betsuppgifterna för MLA och PLA att journaler förs 

MÅLUPPFYLLELSE •  Patientsäkerhetsberättelse
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enligt gällande lagstiftning. För MLA ingår även sam-
ordning av yrkesnätverkets möten vad gäller kallelser, 
innehåll, genomförande och uppföljningar.

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtro-
gen med den lagstiftning som gäller inom Hälso- och 
Sjukvården och för Elevhälsan, samt de bestämmelser, 
föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I 
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser 
och risker.

VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS 
FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under före-
gående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för 
att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har 
uppnåtts.

RUTINER FÖR EGENKONTROLL SAMT 
VILKEN EGENKONTROLL SOM GENOM-
FÖRTS UNDER ÅRET
Elevhälsans medicinska insats har en verksamhetsplan 
som årligen revideras och utifrån den upprättas en 
verksamhetsberättelse där arbetet under det gångna 
året redovisas.

Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av elev-
journalsystemet PMO, (Profdoc Medical Office), ett 
digitalt medicinskt dokumentationssystem för elevhäl-
san. Systematiska loggkontroller i journalen utförs av 
MLA och PMO-administratören, dessa dokumenteras 
och bevaras. Journalgranskning görs av alla skolsköter-
skorna under ett yrkesnätverksmöte.

PLA är planerat under verksamhetsåret 2021 enligt 
samma rutin som för MLA.

Genomgång av avvikelser som inkommit görs konti-
nuerligt under året. Sammanställning kring avvikelser 
redovisas terminsvis till skolsköterskegruppen av MLA. 
Detta berör inte PLA då i nuläget det endast finns en 
skolpsykolog, tillika PLA.

Skolsköterska och skolläkare går löpande igenom re-
missvar och tar beslut om eventuella uppföljningar el-
ler åtgärder.

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesan-
svar för att arbetet ska utföras i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet och skyldig-
het att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtro-
gen med den lagstiftning som gäller inom Hälso- och 
sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, 
föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I 
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser 
och risker.

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET

Metodhandbok
Inför terminsstart har MLA i uppdrag att säkerställa att 
metodhandboken är genomgången och uppdaterad. 
Nya uppdateringar sker fortlöpande under verksam-
hetsåret. För psykologverksamheten är liknande under 
uppbyggnad via PLA.

Professionsträffar via yrkesnätverk
EMI länsmöte 1 gång per termin. Skolläkare & MLA i 
Kalmar län träffar smittskyddsläkaren och dess team 
samt även andra aktörer som är aktuella kring patient-
säkerheten.

MÅLUPPFYLLELSE •  Patientsäkerhetsberättelse
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Skolsköterskorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund 
träffas i yrkesnätverksträffar tillsammans med skol-
sköterskor från grundskolan inom Kalmar kommun en 
gång i månaden. 

Psykologen inom Kalmarsunds gymnasieförbund sam-
verkar med skolpsykologerna på grundskolan i Kalmar 
kommun men även i länet som helhet. Utbyggnaden 
av PLA befattningar har nyss kommit igång i länet och 
nätverk är på väg att byggas. Kalmar kommun har ny-
ligen haft en tjänst som PLA utlyst och planer på mer. 

MÅLUPPFYLLELSE •  Patientsäkerhetsberättelse

Innehåll i skolsköterskornas yrkesnätverk 2020
• Information från EMI-länsgruppen
• Framtagande av FaR dokument
• Mobila teamet i Kalmar kommun 
• Ungdomsmottagningen
• Journalgranskning, PMO-kvalitetssäkring i journal- 
 dokumentation

Kompetensutveckling
Skolsköterskorna deltar regelbundet i olika utbildning-
ar under verksamhetsåret. Vilka utbildningar som är 
aktuella utgår ifrån behov från verksamheten och ti-
digare kunskap i ämnena. I följande punkter redovisas 
innehåll i den kompetensutveckling som prioriterats ut 
av verksamhetschef.

Under vecka 44 organiserades och genomfördes en 
utvecklingsdag i Kalmarsalen. I programmet ingick föl-
jande programpunkter:
• Den röda tråden i elevhälsan kring eleven i skolan  
från 6 år till studenten
• Statistik om barn och unga i Kalmar län
• BHV 0–6 år
• Barn & Fetma
• Psykisk ohälsa hos barn & unga 
• ANDTS
• Hälsan som resurs
• Ungdomsmottagningen
• Tobaksfri duo
Kongress 2020 för EMI ställdes in pga. pandemin.

Psykologens kompetensutveckling 2020–2021 kom-
mer ha fokus på organisation och grupper för att kun-
na bidra med kunskap om hur organisation av arbetet 
och kulturskapande beteenden utgör en aktiv kontext 
för elevens lärande, hälsa och utveckling.

Skolläkarmottagning
Bedrivs utifrån föreskrivna ramar och förutsättning-
ar samt ett evidensbaserat perspektiv. I de fall där ett 
medicinskt utredningsbehov identifieras förmedlas in-
formationen i remissform till nästa instans.

RESULTAT
Erfarenheterna från den snabba omställningen under 
våren där gymnasieförbundet över en natt gick över 
från närundervisning till fjärr- och distansundervis-
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ning samt den ökade kunskapen om covid-19 har be-
redskapen i verksamheten över tid utvecklas till det 
bättre. Förändrade och anpassade arbetssätt samt att 
prioriteringar har fått göras för att hantera de utma-
ningar förbundet haft framför sig under 2020 vilket 
tidvis ökat arbetsbelastningen på framförallt MLA och 
skolsköterskor inom EMI. Skolsköterskorna har under 
pandemin erbjudit hälso- och återbesökssamtal via  
digitala kanaler. Skolsköterskor inom förbundet har 
dock funnits tillgängliga varje dag för möjlighet till öp-
pen mottagning. 

Skolläkare har haft sin mottagning på plats och elever 
med behov av en kontakt har erbjudits besök. Mottag-
ningen planeras och av skolsköterskor utifrån aktuella 
frågeställningar och återkoppling av de enskilda fallens 
utveckling sker fortlöpande.  

Elevhälsans medicinska insats har följt sina respektive 
årshjul och sina kvalitetssäkrade rutiner. Tre avvikelse-
rapporteringar har rapporterats in till verksamhets-
chefen. Samtliga tre avvikelser handlar om inlogg-
ningsproblematik i journalsystemet PMO. PMO är ett 
IT-baserat journalsystem som stödjer hanteringen av 
medicinsk dokumentation och patientadministration 
för hälso- och sjukvårdspersonal. Verksamhetschefen 
har kontaktat systemleverantör och påtalat avvikelsen 
samt säkerställt säker inloggningsrutin via personliga 
bärbara enheter. 

Kompetensutveckling enligt verksamhetsplanen för 
2020 som fastställts av direktionen för Kalmarsunds 

gymnasieförbund har tyvärr inte kunnat genomföras 
till fullo pga. rådande omständigheter kring pandemin.
En lokal metodbok finns som stöd i kvalitets- och led-
ningsarbetet, den uppdateras regelbundet av MLA. Ut-
över den lokal metodboken finns även en gemensam 
länsmetodbok att tillgå för EMI för stöd och handled-
ning. Länsmetodboken uppdateras av länets MLA & 
skolläkare i EMI:s länsgrupp.

Förbättrings- och utvecklingsområden

 I dialog med kvalitets- och verksamhetsutvecklare 
inom Kalmarsunds gymnasieförbund utveckla statistik- 
verktyg för att säkerställa kunskapsöverföring och  
analysunderlag till skolledningarna.

 Utveckla arbetssätt och metodik vad gäller fysisk 
och psykisk hälsa där skolorna inspirerar eleverna att 
aktivt välja främjande livsstilsfaktorer.

 Föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro 
och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

 Arbeta för en breddad syn på elevhälsa från stöd-
verksamhet till undervisningen, till att betrakta det 
som en del av kärnverksamheten.
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Verksamhets- 
berättelser 2020
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EKONOMI
Liksom föregående år så har budgeten för Axel Weüdelskolan 
beslutats av Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, Mör-
bylånga och Torsås kommuner finns representerade. Inför 
2020 års budget saknades 5 mkr för att Kunskapsnavet och 
Axel Weüdelskolan skulle få sina ekonomiska behov fullt till-
godosedda. Efter förhandlingar valde man att dela detta lika 
mellan enheterna och alltså reducera budgetförslagen med 
motsvarande.

Under tidig del av året omförhandlades avtalet mellan gymna-
sieförbundet och Kalmar kommuns verksamhet för flykting och 
integration avseende ersättning för sfi-undervisning för etable-
ringselever. I det nya avtalet debiterar förbundet kommunen 
en procentsats av inkomna schablonintäkter för etablering.  In-
komna schablonintäkter till kommunen har under året minskat 
och följaktligen ersättningen till förbundet. Detta tillsamman 
med att enheten har haft en stigande kostnadsutveckling vad 
gäller ersättning till fristående utbildningsanordnare inom sfi 
gör att budgetutrymmet minskat ytterligare. Utfallet för skolan 
är trots allt ändå bara ett underskott om 0,7 mkr. Detta tack 
vare kostnadseffektivitet och återhållsamhet avseende de de-
lar där möjlighet har funnits.

Axel Weüdelskolan

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR •  Axel Weüdelskolan



44. Årsredovisning 2020

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andel avslutade kurser med minst betyget E 
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnit-
tet.
Skolan har nått målet. Att sfi ökar sin måluppfyllelse 
under en period med endast fjärrundervisning är över-
raskande för skolledningen. En bidragande orsak är 
med största säkerhet den höga andelen behöriga lära-
re, 92 % (68 % i riket). Även arbetssättet och att lärar-
na tidigt förbereder elever i digitalt arbete kan vara en 
bidragande orsak till att skolan lyckas i en situation där 
de arbetar med fjärrundervisning. Skolan kan också se 
att de utifrån det systematiska kvalitetsarbetet tar sig 
tid att reflektera i arbetslagen kring framgångsfaktorer 
och att det råder en större “delakultur”

Anledningen till att gymnasial nivå ligger under riks-
snittet beror till stor del på pandemin. Lärarna har känt 
en osäkerhet kring att göra bedömningar på eleverna 
utan att få träffa dem. Skolan har inne eleverna under 
10 veckor och där har de upplevt det svårt att bl.a. 
inte kunna ge nationella prov. Eleverna har i högre ut-
sträckning deltagit i studierna men inte gjort alla mo-
ment vilket har lett till att de fått ett F. Skolan ser också 
en högre andel som kommer från grundläggande nivå 
där elever precis uppnått ett E och har svårt att klara 
sina studier på gymnasial nivå.
Det arbetssätt och pedagogik skolan använder på 

grundläggande nivå är inte väl fungerande till det del-
kursupplägget som de idag arbetar efter. Eleverna på 
grundläggande nivå har upplevt det svårt med distans-
undervisning och det beror till viss del på att lärarna 
där inte har utvecklat den digitala pedagogiken i lika 
stor utsträckningen som övriga skolan. 

Rektor initierar ett ökat samarbete mellan lärarna på 
grundläggande nivå och gymnasienivå för att tydliggö-
ra vilka krav som ställs på eleverna i respektive kurspla-
ner. Idag är klivet mellan de olika nivåerna för stort. Ett 
samarbete mellan lärarna på AW2 ska visa hur de kan 
arbeta och använda flera olika pedagogiska metoder i 
klassrummet och i fjärr- och distansundervisning.

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har inte nått målet men ligger på samma nivå 
som riket. Sfi och yrkesutbildningen ligger över riket 
och därmed nått målet. Det har skett en viss minskning 
och detta kan bero på att det är svårare för eleven att 
visa sina färdigheter i och med fjärrundervisning. Det 
kan också vara så att eleven inte riktigt orkar lägga den 
tid som krävs för de högre betygen. Att arbeta digi-
talt tar mycket kraft. I övrigt är det samma analys som 
under ovanstående mål “Andel avslutade kurser med 
minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet”.
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Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet med bred marginal. De relativt 
höga siffrorna ger en signal om att skolan arbetar på 
rätt sätt med trygghetsfrågor. Arbetslagen arbetar ak-
tivt med att uppmärksamma och arbeta med de upp-
komna situationerna. Noteras tecken på otrygghet, 
exkludering, mobbning tar personalen tag i det. Ibland 
kan det komma fram i texter som eleverna skriver på 
lektionerna.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska 
minska. 
Skolan har inte nått målet. Det är inte många elever 
som det rör sig om, så små förändringar i antal ger 
stora svängningar i andelen. Skolan har svårigheter 
med att identifiera situationer där eleven känner sig 
kränkt. I de fall det kommer till skolledningens vetskap 
att elever upplever sig kränkta sker det anonymt vilket 
försvårar för oss att sätta in åtgärder. Ordet kränkt har 
olika betydelser i olika språkkulturer vilket gör att indi-
vider lägger olika värderingar i upplevelsen.

När skolan återgår till normalt tillstånd kommer stude-
randerådet ta sig an frågan med kränkning och mobb-
ning. Informationen om rutinerna på skolan vid upp-
levda kränkningar ska förbättras.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet. Marginalen mot rikets siffror är 
stora. Skillnaderna mellan könen är små men generellt 
anser männen mer än kvinnorna att skolan i högre ut-
sträckning respekterar olikheter. Skolans HÅJ1-grupp 
har blivit större med fler deltagare från olika utbild-
ningsvägar.

Integration
Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har inte ännu arbetat aktivt med SKUA och där-
med bara delvis nått målet. Pedagogerna arbetar med 
olika ingångar i detta utifrån vilken utbildningsväg de 
arbetar  med. De arbetar hela tiden med ett språkut-
vecklande arbetssätt men med olika ingångar beroen-
de på vilken utbildningsväg de arbetar med. Sfi arbetar 

1  HÅJ - Hållbar jämställdhet 

med wittingmetoden, och yrkesvux arbetar med att 
integrera vården och svenskan på daglig basis.
Skolledningen ser gärna att skolan får ta del av de 
SKUA-handledare som finns i förbundet för att fördju-
pa lärarnas kunskaper i språkutvecklande arbetssätt.

Varje skola ska ha tillgång till språk- och in-
tegrationsstödjare. 
Skolledningen bedömer att skolan har nått målet. Det 
finns en språkstödjare på skolan knuten till sfi, men 
det finns behov för språkstödjare på flera utbildnings-
vägar. Vuxenutbildningen har till skillnad mot gymna-
sieskolorna även externa aktörer som arbetar med 
dessa frågor t.ex. Integra, arbetsförmedlingen och 
Kunskapsnavet.

Andelen elever som kombinerar studier i sfi 
med studier i andra kurser ska öka.
Skolan har nått målet. Under våren 2020 har skolan 
inte kunnat erbjuda alternativet att läsa sfi kombinerat 
med andra kurser med anledning av coronapandemin 
i önskvärd omfattning. När skolan återgår till studier 
på plats kommer utbudet öka och fler kommer att ha 
möjlighet till detta eftersom många har svårt med det 
digitala och väljer att fokusera på ett ämne.

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan har arbetat aktivt med 
att lyfta in vetenskapen i det dagliga arbetet. Skolans 
egna mål är kopplade till aktuell skolforskning. En lä-
rare har påbörjat sina doktorandstudier inom vuxen-
pedagogik och kom under hösten 2020 igång med 
sina fokusgrupper med pedagoger från gruv och sfi. 
Professionsprogrammet har stärkt de pedagoger som 
deltar och det gynnar de pedagogiska diskussionerna. 
Skolans systematiska kvalitetsarbete med den levande 
loggen som arbetslagen ska fylla i löpande bidrar till att 
hålla kollegiala lärande levande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR •  Axel Weüdelskolan
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De Särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL)  
insatser ska stärka lärarnas lärande och sko-
lornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Skolledningen har påbörjat arbe-
tet med att ta fram en tydlig arbetsbeskrivning för de 
särskilt yrkesskickliga lärarna (SYL). Den ska förankras 
och informeras om för personalen. SYLarna har även 
påbörjat en kompetensutveckling via Linnéuniversite-
tet med syfte att i ordnade former analysera sin egen 
verksamhet och få insyn hur andra arbetar med sitt 
uppdrag. Det är en tät dialog mellan skolledning och 
SYL under kursens gång där de bollar områden som är 
aktuella i kursen.

Den praktiknära forskningen inom vuxenut-
bildningen ska öka.
Skolan har ej nått målet. Med anledning av pandemin 
har de planerade aktiviteter inom detta målområde 
inte kunnat sjösättas.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är nått. Skolledningen har i god samverkan med 
IKT-pedagogerna arbetat med målen för den digitala 
agendan. Den kvalitativa analysen visar att skolans per-
sonal har hög digital kompetens och att lärarna använ-
der sig av digitala verktyg i arbetet med eleverna. Lä-
rarna verkar för att höja elevernas digitala kompetens 

eftersom ett flertal av eleverna saknar grundläggande 
sådan. Ett förbättringsområde är arbetet med käll-
kritik. Skolan är första skolan i förbundet som testar 
IKT-pedagogernas utbildning inom “Digitaliseringens 
påverkan på samhället”. Utbildningen grundar sig på 
enkäter genomförda bland elever och LiKA för lärare 
visar att just aspekten digitaliseringens påverkan på 
samhället tas upp i mindre grad i undervisningen. 

När coronapandemin kom, var eleverna redan förbe-
redda i Classroom och med en lånad dator gick det 
snabbt gick att gå till distansstudier. Lärare och elevers 
digitala kompetens har ökat under perioden.

Attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation - entreprenöriellt läran-
de
Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Skolan har nått målet. Fjärr- och distansundervisning-
en har tvingat många av eleverna att ta mer eget ansvar 
för studier och på så sätt utvecklat sin entreprenöriella 
förmåga. Lärarna har underlättat för eleverna genom 
att strukturera upp och tydliggöra målen. Dessutom 
erbjuder skolan kursen “Språkutveckling genom entre-
prenörskap”.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR •  Axel Weüdelskolan
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ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
2020 var ett mycket händelserikt år på Axel Weüdel-
skolan och det berodde inte bara på covid-19 och den 
snabba övergången till fjärrstudier. Skolan har haft en 
kraftig ökning av antalet yrkesvuxutbildningar inom oli-
ka områden. Detta har gett synergieffekter gällande sfi 
i kombination med yrkesutbildningar. 

I dagsläget bedrivs följande yrkesutbildningar:
• Vård- och omsorgsutbildningar (10 grupper)
• Äldreomsorgslyftet (3 grupper)
• LPA-grupper inom vård- och omsorg (2 grupper)
• Gästvärd
• Lokalvårdare
• Barnskötare
• Sfi i kombination med yrkesinriktning kök

Axel Weüdelskolan har tillsammans med Campus Små-
land sökt YH-utbildning med Vimmerby som satellit- 
ort inom besöksnäringen. Skolan har även ansökt om 
YH-utbildning ”Cloud and IT-infrastructure specialist” 
i samverkan med IT-branschen Region Kalmar. Beslut 
väntas under första delen av 2021.

Relationerna till externa parter är extra viktiga för vux-
enutbildningen och skolan är en del av den nationel-
la kompetensförsörjningsplanen. Bland annat har nya 
samarbetsarenor skapats med Kunskapsnavet och 
förbundets medlemskommuner. Uppbyggnaden av lär-
centrum i både Mörbylånga och Torsås är en av dem. 
Axel Weüdelskolan i samarbete med Kunskapsnavet 
har möjliggjort för samtliga medlemskommuner att 
de kan ta del av de nationella statsbidragen för äldre-
omsorgslyftet.

Införandet av webbansökan för sfi och GRUV är ytter- 
ligare en händelse som kommer att påverka vuxen- 
utbildningen positivt. Det innebär en förenklad och 
tydligare sökprocess för den sökande men framförallt 
en ökad rättssäkerhet.

Även om Sverige just nu inte har ett stort mottagande 
av nyanlända ser Axel Weüdelskolan ett ökat söktryck 
på sfi. Fjärrundervisning har bedrivits under större 

delen av 2020 vilket varit en utmaning för både peda-
goger och elever. Det har varit extra tufft för de som 
är långt ifrån språket men det har utvecklats stödfunk-
tioner via den digitala arena som möjliggjort studier 
även för denna grupp. Tack vare ett gott samarbete 
med externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Arbets-
marknadsenheterna och Integrationsenheterna har de 
individer som står i kö till andra aktiviteter.
Det avtal som reglerar ansvarsfördelning och bud-
getramar för den samlade vuxenutbildningen från 
2004 reviderades och skrevs om. Det har skapat en 
större tydlighet och samverkan mellan Kunskapsnavet 
och Kalmarsunds gymnasieförbund.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den stora utmaningen kommer bli att kunna erbjuda 
de vuxenstuderande inom alla utbildningsformer en 
utbildningsplats inom Kalmarsunds gymnasieförbund. 
Den ökade arbetslösheten och de förändringar som 
arbetslivet genomgår just nu bidrar till ett ökat tryck 
på vuxenutbildningar. Målgruppen kommer troligen att 
förändras. Det kommer att medföra att skolan kom-
mer att behöva ställa om utbildningsutbud och upp-
lägg snabbt för att kunna möta de behov som kommer 
uppstå på arbetsmarknaden. 
Efterfrågan på Yrkesvux kommer att öka och i kombina-
tion med kärnämnesstudier eller sfi. Axel Weüdelsko-
lans målsättning är att kunna erbjuda gymnasieförbun-
dets medlemskommuner ett brett utbildningsutbud 
med hög kvalite. Yrkesvuxutbildningar i kombination 
med sfi kommer att vara en av nycklarna till att främja 
integrationen och minska arbetslösheten. 

Utvecklingsområden under 2021 för Axel 
Weüdelskolan:
• Under de kommande två åren kommer det att ske 
stora förändringar inom de förordningar som styr vux-
enutbildningen samt att samtliga gymnasiala yrkesut-
bildningar genomgår förändringar.

• Vägledningsprocesserna behöver moderniseras och 
effektiviseras utifrån målgruppen och samhällets för-
ändringar.

• Erfarenheter utifrån de olika pedagogiska arbetsme-
toder som Axel Weüdelskolan provar under pandemin 
kommer ligga till grund för skolans kommande lokal-
behov.

• Införande av 1-1 är av yttersta vikt för att skolan ska 
kunna möta det behov som finns.

• Utökning av metodrum inom Vård- omsorg.

Samhället står inför stora kompetensutvecklingsbehov 
och där är Axel Weüdelskolan en viktig aktör för med-
lemskommunernas invånare och arbetsgivare. Vilken 
roll komvux får styrs utifrån de ekonomiska förutsätt-
ningar som ges. 
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Jenny Nyströmskolan

EKONOMI
Jenny Nyströmskolan gick in i 2020 med en kostymanpassning 
på ca 1,8 mkr. Flera av skolans program har under flera år brot-
tats med ekonomiska underskott. Vård- och omsorgsprogram-
met, barn och fritidsprogrammet samt hotell- och turismpro-
grammet var de program som under året tappade fler elever 
än vad som prognostiserats i början av året. En under året 
fortsatt kostymanpassning för skolan visas inte minst i sänkta 
personalkostnader motsvarande 1,3 mkr. 

Samtidigt har driftkostnaderna generellt varit lägre i år vilket 
högst troligen är en effekt utifrån fjärrundervisningen i och 
med Covid-19. Detta speglas i såväl driftkostnaderna för loka-
lerna men även för undervisningsmaterial och fortbildnings-
kostnader. Detta frigjorde ekonomiskt utrymme att i stället fi-
nansiera arbetet med en ny grafisk profil för skolan samt andra 
inköp av utrustning till restaurang- och livsmedelsprogrammet 
samt det estetiska programmet. 

För gymnasiesärskolan blev det däremot en elevökning med 15 
elever till höstterminen. För den verksamheten är det en be-
tydande förändring när det gäller behov av resurser för såväl 
personal, lokaler och övriga kostnader. 

Sammantaget landar det ekonomiska utfallet för skolan på 
knappt 0,5 mkr. 

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Målet är nått för två av skolans program. Framgångsfaktorer 
är bland annat den nya EHT-processen som fångar upp elever 
i ett tidigt skede. Processen har utvecklats och förbättrats ur 
flera aspekter som t.ex. lärarnas förståelse för den men också 
flödet av information mellan mentor och undervisande lärare 
har utvecklats och hittat sina former. 
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Den ökade bemanningen och den bredare ämnes-
kompetens som finns i Studiehallen har varit till stor 
hjälp för många elever att nå målen för kurserna och 
därmed nå examen. Dock har många elever med stora 
svårigheter behövt hjälp hands-on och de har inte kun-
nat få den stöttning de behöver när skolorna stängdes 
pga. coronapandemin. När väl möjligheten kom att ta 
in elever i skolan hade många i denna elevgrupp “lagt 
av” och orkade inte ta ikapp det de missat. 

Elever på skolan har haft problem med psykisk ohälsa 
och hög frånvaro som resultat. EHT och externa kon-
takter har inte lyckats stötta eleverna tillräckligt i deras 
svåra problematik. 

På några av programmen ser rektorerna att utlands-
födda elever med kort tid i svensk grundskola inte når 
målen i samma omfattning som resten av eleverna. 
Skolan behöver utveckla bemanningen i studiehallen 
framför allt i kemi, fysik och de högre matematikkur-
serna, öka omfattningen av tid med studiestödjare och 
stöd i yrkessvenska för att ge dessa elever förutsätt-
ningar för att klara examensmålen i högre utsträckning. 

Alla lärare, kuratorer och skolsköterskor på skolan går 
under läsåret en modul från Skolverket om “Tillgäng-
ligt lärande med digitala hjälpmedel” under ledning av 
skolan SYLare. Skolans lektor kommer att följa grup-
pernas arbete genom intervjuer med deltagarna samt 

med eleverna för att se hur arbetet får genomslag i 
undervisningen.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet.
Fyra av sex program på skolan har nått målet. Se sam-
manfattningen under “Andelen elever som uppnår ex-
amen ska ligga över rikssnittet” ovanför.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp för att 
klara målen. 
Skolan har nått målet. Mentorer och undervisande 
lärare har blivit bättre på att uppmärksamma elever i 
behov av stöd tidigt.  Många gånger görs detta redan 
under elevens första år på gymnasiet. De flesta pedago-
gerna är duktiga på att initiera stödåtgärder för elever 
även om de finns förbättringar att göra i processen. På 
skolan finns det olika förväntningar på varandras roller 
i processen och mentorer rapporterar att de tappar 
överblicken över eleverna. Skolan kommer att föränd-
ra organisationen så att arbetslagen kommer att jobba 
mer aktivt med eleven i centrum. Då får lärare möjlig-
het att redan i arbetslaget ta upp elever de upplever 
är i behov av stöd. När EHT sedan lyfts in finns en mer 
samlad bild av eleven i ett tidigare skede.
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Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har inte nått målet, men ligger på rikets ge-
nomsnitt, tre utbildningar över och tre under rikets 
medel. Personalen på skolan arbetar enträget med 
struktur, integration, klassrumsplacering, gemenskap, 
styrd gruppindelning, klassaktiviteter och fokus på 
goda relationer. All personal har också arbetat med 
DATE-materialet1 etc. Arbetslagen förstår vikten av att 
alla måste bidra för att eleverna ska må så bra som 
möjligt och känna sig trygga i skolan. 

Skolan bedriver idag ett tydligare systematiskt förbätt-
ringsarbete genom att de utifrån den årliga trivselen-
käten fördjupar analysen i olika frågeställningar och ut-
ifrån den analysen provar nya metoder i skolvardagen.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska 
minska.
Skolan har inte nått målet. Det varierar kraftigt mel-
lan programmen på skolan både i om upplevelsen av 
kränkning ökat eller minskat mellan åren eller om de 
tittar på andelen elever som känner sig kränkta per 
program. Skolan arbetar aktivt med problematiken 
genom EHT och mentorerna. Lärare initierar diskus-
sioner i klassrummen om skolans gemensamma värde-
grund. Det pågår ett arbete om trygghet, gemenskap 
och trivsel tillsammans med elevhälsan innevarande 
läsår och flera av pedagogerna prövar nya metoder för 
att skapa ett inkluderande klassrum.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har nått målet. Lärarna jobbar aktivt med stu-
dieron i klasserna. Det finns en skillnad på klassnivå 
hur studieron upplevs. I några klasser har de saknats 
stöd för elever med specifika behov vilket medfört att 
koncentrationen på undervisningen hos dessa elever 
har sjunkit vilket har medfört oro under lektionerna. 
Skolan vill skapa förutsättningar för lärare att samver-
ka kring ledarskapet för hög studiero i klassrummet.

1 Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) DATE- 
 lärmaterial handlar om att tillgängliggöra lärmiljöer, för alla, 
 oavsett funktionssätt.  

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet. Estetiska programmet och na-
turvetenskapsprogrammet är de program som har de 
högsta värdena på trivselenkäten. Vård och omsorgs-
programmet har den största förbättringspotentialen 
och elevhälsan kommer att vara ute i dessa klasser för 
att stödja lärare och elever i hur ett förebyggande ar-
bete mot mobbning och för alla människors lika värde 
kan se ut.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Personalen har under åren fått 
en bred kompetensutveckling vilket gör att verktygs-
lådan för lärarna ständigt har utökats för att kunna 
tillgodose fler elevers behov och att eleverna känner 
att de har möjlighet att påverka. En bidragande orsak 
till det bra resultatet är utvecklingssamtal där eleverna 
äger sitt lärande och är mer delaktiga i skolan. En svå-
righet för lärarna är att tydligt visa vad eleverna kan ha 
inflytande på. Eleverna måste förstå att “vadet” (Läro-
plan, kursplan mm) inte går att påverka utan på “hu-
ret” såsom lektionsupplägg och examinationsformer 
definitivt går att medverka kring.

Integration
Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Under läsåret 2019/20 genom-
förde Jenny Nyströmskolan en större insats gällande 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). 
Fyra arbetslag samt en bibliotekarie deltog i insatsen 
(44 deltagare). SKUA-insatsen började med en gemen-
sam uppstart för alla fyra arbetslag. Vid denna uppstart 
sattes deltagarna in i syfte och planering, arbetssätt, 
val av litteratur, samt en introduktion till vad SKUA är 
och står för.

Varje skola ska ha tillgång till språk- och in-
tegrationsstödjare.
Skolan har nått målet. Skolan har tillgång till de språk-
stödjare som är anställda av gymnasieförbundet.
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En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. För att ytterligare förstärka det 
systematiska kvalitetsarbetet ska skolan framöver ar-
beta enligt VISKA-modellen som en naturlig process 
i arbetslagens arbete. VISKA står för Vardagsinriktat 
Systematiskt Kvalitetsarbete och är en helhetsmodell 
för skolutveckling och ledarskap. VISKA bygger på 
ett kollegialt lärande genom analys, reflektion, doku-
mentation och systematiskt utvecklingsarbete. Skol-
ledningen genomför Skolverkets modul “Leda för-
ändring” för att bland annat utveckla organisationens 
generella förändringskapacitet.

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) in-
satser ska stärka lärarnas lärande och sko-
lornas utvecklingsarbete.
Skolan har nått målet. Utifrån de uppdrag som SYL 
har innehavande läsår, dvs. att leda lärarnas lärande via 
Skolverkets modul “Tillgängligt lärande med digitala 
verktyg”, så arbetar SYL med pedagogiskt utvecklings-
arbete såsom “Läslyftet” och “SKUA”. Skolledningen 
har tydliggjort vad SYLs uppdrag utöver sin vanliga 
tjänst är och inför nästa läsår kommer SYL att få upp-
draget att vara arbetslagsledare och få ett tydligare 
uppdrag kring arbetslagens systematiska kvalitetsar-
bete.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Skolans pedagoger hade redan 
innan införandet av fjärrundervisningen en mycket 
hög digital kompetens. Googlemiljön är ett självklart 
verktyg och undervisningsplattform och eleverna ser 
det som  naturligt att arbeta digitalt. Ett utvecklings-
område skolledningen ser är att eleverna behöver bli 
bättre på att följa upphovsrätten. Här har skolans bib-
liotekarie skapat en plan för medie- och informations-
kunnighet som innebär att alla elever får återkomman-
de lektioner i ämnet under sina tre år på gymnasiet.

Skolan har sjösatt ett digitalt årshjul och skolans ge-
mensamma Classroom där all viktig information finns 
lättåtkomlig för all personal.
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Attraktiv och konkurrensmässig  
utbildningsorganisation - entreprenöriellt  
lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Skolan har nått målet. Som helhet är eleverna nöjda 
med sina program och kan därför i hög grad rekom-
mendera dem till andra elever. Resultaten är höga på 
alla program utom ett där rektor kommer att arbeta 
för större engagemang i planering och utvärdering av 
kurser. På samma program kommer skolan att aktivt 
arbeta med samhörigheten i klasserna.

Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Skolan har nått målet. Förutom hög andel UF-företag 
på skolan arbetar pedagogerna aktivt för att stimulera 
elevernas kreativitet och nyfikenhet där målet är att ge 
eleverna vilja och mod att omsätta sina kunskaper till 
kompetens.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna  
driver ett UF-företag.
Skolan har nått målet. Med 37% av avgångseleverna 
juni 2020 ligger skolan med högst andel inom förbun-
det. Det är barn- och fritidsprogrammet, estetiska pro-
grammet, hotell- och turismprogrammet och restau-

rang- och livsmedelsprogrammet som har höga siffror. 
På flera av inriktningarna på programmen är entrepre-
nörskapskursen, där UF-företag är huvudmomentet, 
är en gemensam fördjupning för samtliga elever.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Skolans vision #Hjärta.Hjärna.Jenny visar tydligt vad 
Jenny Nyströmskolan står för. Hjärtat visar på det en-
gagemang både elever och lärare känner. Hjärnan visar 
på den kompetens lärarna har och den kunskapsut-
veckling eleverna gör. Jenny är den härliga blandningen 
av utbildningar på skolan. Det finns såväl högskoleför-
beredande som yrkesprogram samt gymnasiesärskola 
och introduktionsprogram. 

För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de 
politiskt fastställda målen, arbetar skolan sedan fle-
ra år utifrån aktuell forskning. Jenny Nyströmskolans 
fyra byggstenar, Språk- och kunskapsutvecklande ar-
betssätt, Formativt arbetssätt, Tillgängligt lärande och 
Bättre tillsammans, är grunden i hur skolans kompe-
tensutveckling (KPT) ser ut. 

Utifrån de önskemål som framkom angående detta 
årets KPT bestämde skolledningen följande. Lärare 
samt skolsköterskor och kuratorer delades in i 7 tvär-
grupper som leddes av skolans särskilt yrkesskickliga 
lärare (SYL:ar). Det var meningen att grupperna skul-
le träffas 16 gånger under läsåret och jobbar med en 
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modul från Skolverket - Tillgängligt lärande med digi-
tala verktyg. Skolledningen såg en vinst i att persona-
len skulle träffas över professionsgränserna och ta del 
av varandras kunskap och erfarenheter. Detta arbete 
skulle utvärderats under läsåret genom att skolans lek-
tor skulle göra intervjuer med deltagare i olika grupper 
under läsåret. Under vårterminen skulle även elever 
intervjuas för att undersöka om arbetet i grupper-
na färgat av sig på undervisningen, vilket givetvis var 
det tänkta läget. Tyvärr satte pandemins ökade sprid-
ning käppar i hjulet för detta. När det började luta åt 
fjärrundervisning igen kände skolledningen sig tvung-
na att låta arbetslag och ämneslag ta den tid de be-
hövde för att göra sig redo för att ställa om igen. När 
sedan Regeringen gick ut med rekommendationer om 
att alla lärare skulle få arbetsro och inte ha för mycket 
på gång vid sidan av, bestämde skolledningen sig för 
att låta lärarna lägga all övrig tid på undervisning och 
det systematiska kvalitetsarbetet som är en ständig 
process i både arbetslag och ämneslag. 

Skolledningen har tillsammans med IKT-pedagog Jör-
gen Florheden tagit fram ett classroom för Jenny 
Nyströmskolan där finns allt material samlat som vår 
personal behöver kunna nå lätt för att underlätta i det 
dagliga arbetet. Där finns information om exempelvis 
SKA, omläsning och prövning, APT, organisation och 
utvecklingssamtal. Skolan har även utarbetat ett års-
hjul så att alla tydligt kan se vad som händer och vad 
de ska göra varje månad. Allt detta presenterades för 
personalen vid skolstarten.

Marknadsföringsgruppen har under våren arbetat 
fram en ny grafisk profil och manual som har sin ut-
gångspunkt ur Jenny Nyströmskolans vision. Arbetet 
att implementera den nya grafiska manualen har kom-
mit igång på bred front. All personal har fått pikétrö-
jor med skolans nya logga och de nya mallarna finns 
tillgänglig för alla på skolan. Tre nya skyltar till skolans 
fasad är beställda och kommer att sättas upp under 
vårterminen. 

Nytt för i år är lärlingsutbildning på två program, res-
taurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och hotell 
och turismprogrammet (HT). 

Introduktionsprogrammet (IM) har under ht-20 bör-
jat ett närmare samarbete med IM på Lars Kaggskolan. 
Jenny Nyströmskolan ser en vinst för bägge skolorna 
genom det här samarbetet, eleverna får möjlighet att 
läsa fler ämnen och utbildningen blir mer likvärdig på 
skolorna.  

Gymnasiesärskolan bedriver ett intensivt arbete för 
att öka tillgängligheten för våra elever och har ökat 
vår kompetens inom tydliggörande pedagogik, visuellt 
stöd, fysiska miljön etc.genom kollegiala metoder. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Jenny Nyströmskolans Classroom har fungerat över 
förväntan. Den tydlighet och transparens som skolan 
hoppades på har infriats. Det har blivit en självklarhet 
att gå till Classroom för att hämta de dokument som 
eftersöks och skolledningen får förslag på fler ämnen 
som ska finnas där. 

Skolledningen kom igång med Skolverkets modul 
“Leda förändring” några veckor in på höstterminen. 
Jenny Nyströmskolan har tillsammans jobbat fram 
en ny modell för skolans inre organisation komman-
de läsår där arbetslagsledarna kommer att vara tätare 
knutna till respektive rektor. Arbetslagen kommer att 
ha det största ansvaret för elevernas mående och kun-
skapsutveckling. 

Gymnasiesärskolan växer och är i stort behov av större 
lokaler. 

I höst startar ekonomiprogrammet på Jenny Nyström-
skolan och förhoppningen att antalet sökande kom-
mer innebära två nya klasser. Det har även pågått ett 
arbete med att marknadsföra skolans yrkesprogram 
då det fortfarande föreligger en tro bland sökande till 
gymnasiet att de inte kan bli behöriga för att läsa vida-
re på universitet/högskola efter gymnasiet.
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Lars Kaggskolan

EKONOMI
Lars Kaggskolan gick in i budget 2020 med ett överskott om 3,2 
mkr. Den kostymanpassning som skedde på introduktionspro-
grammet under 2019 har visat sig kostnadsmässigt vara på rätt 
nivå för 2020. Tillförande av statsbidrag till programmet med 
cirka 1,2 mkr innebär att programmet gått med överskott i år. 
El- och energiprogrammet som förra året var det gymnasie-
program på skolan som gick med underskott (runt 2 mkr) har 
ökat sin elevvolym och samtidigt ökat antal elever per under-
visningsgrupp. Detta innebär att det, liksom övriga program, i 
år burit sina kostnader. Antalet elever till skolans program fort-
sätter att öka, vilket speglar sig i utfallet.

Under året har en medvetenhet funnits kring att de ekonomis-
ka förutsättningarna för skolan skulle kunna komma att ändras 
på grund av pandemins effekter . Utfallet blev i år minskade 
driftkostnader och ökade intäkter för skolan. Det är framförallt 
skolans avtal med Kunskapsnavet inom olika yrkesutbildningar 
som förbättrat resultatet med cirka 1,3 mkr i det totala utfallet.
Resultatet blev ett överskott på 8,5 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Alla program har nått målet. Det finns stort engagemang hos 
lärare och lotsar på skolan. Eleverna på yrkesprogrammen träf-
far ofta samma lärare och goda relationer utvecklas snabbt. 
Lärarna har ett formativt arbetssätt och följer upp elevernas 
individuella studieresultat. De aktiverar eleverna för att vara 
stödresurser för varandra. Lärarna har utvecklat varandra med 
hjälp av pågående kompetensutvecklingsspår gällande läran-
det. En ökad användning av en gemensam lärplattform har gett 
ökad tydlighet för eleverna om var de hittar planeringar, upp-
gifter, teori och kunskapskriterier m.m. och därmed en tydlig 
struktur som bidrar till hög måluppfyllelse.

Elever på yrkesprogram har blivit erbjudna att arbeta extra i 
sina karaktärsämnen om de har legat efter praktiskt i någon 
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kurs. Skolan har också visat och presenterat all per-
sonal på skolans resurscentrum för att eleverna ska 
känna sig trygga och uppleva att de alltid är välkomna 
dit. Lotsarna följer upp elever med F i kurser och ser 
till att eleverna får hjälp på RC för att kunna klara kur-
sen under gymnasieåren. Fokus läggs i första hand på 
de obligatoriska kurserna för examen. Ett förbättrings-
område är de elever som har dispens i behörighets-
krav i engelska från grundskolan och som har svårt att 
slutföra engelska 5 på förutbestämd tid.

Personalen på introduktionsprogrammen arbetar för 
att för att eleverna ska nå behörighet till nationellt 
program eller annan utbildning och för de individuella 
mål eleven har. Till exempel olika sociala mål eller ett 
mål mot anställningsbarhet m.m. Rektor vill ta fram 
nyckeltal för de individuella och sociala målen som 
finns. Vad gäller antal elever som under läsåret 19/20 
har nått betyg och därmed också kunnat gå vidare till 
annan utbildning är utfallet högre än tidigare. Under 
läsåret har skolan inom ramen för egen organisation i 
mycket högre utsträckning än tidigare kunnat erbjuda 
en större mängd ämnen för eleverna, oavsett vilket in-
troduktionsprogram de gått. 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet.
Skolan har nått målet för alla programmen utom ett 
som ligger på samma nivå som riket. Framgångsfak-
torerna beskrivs under “Andelen elever som uppnår 
examen ska ligga över rikssnittet”. För att ytterligare 
förbättra elevernas resultat ska skolan arbeta med en 
ny närvarotrappa. Skolans utredning av orsakerna till 
att en elev har en hög frånvaro kommer att bli mer 
grundlig. Aktiva åtgärder för att få eleven att öka sin 
närvaro på skolan sätts omedelbart in. Det bör öka 
måluppfyllelsen då det finns en stark koppling till hög 
frånvaro och lägre måluppfyllelse. 

På yrkesprogrammen ser skolan en stor skillnad på 
resultaten mellan gymnasiegemensamma (GG) kur-
ser och yrkeskurser. Skolan ska genomföra en djupare 
analys av orsaken till de lägre betygen i GG. Samtidigt 
måste “GG-lärarna” tillsammans med yrkeslärarna hit-
ta ingångar för att nå och motivera eleverna på yrkes-
programmen att få ett högre engagemang i GG-ämnet 

samt högre betyg. Skolans projekt yrkesmatematik-in-
färgning samt de kompetensutvecklingsspår där lärare 
arbetar i tvärgrupper kan öka förståelsen för varandras 
ämnen och samarbetet mellan olika lärarkategorier. 
Motsvarande infärgningsarbete behöver dessutom 
komma igång i engelska, svenska, idrott samt samhälls- 
och naturorienterande kurser.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp för att 
klara målen. 
Skolan har inte nått målet. Rektorerna upplever att det 
är ytterst svårt att göra en bedömning av huruvida må-
let är uppnått eller inte. De kan se att stödprocessen 
har börjat sätta sig rent rutinmässigt och att ett tyd-
ligare tvärprofessionellt arbetssätt inom elevhälsan. 
Under budgetåret 2020 har skolan haft två pågående 
VUF-projekt kring tillgänglig lärmiljö där de framför allt 
fokuserat på den fysiska arbetsmiljön. Inom ramen för 
det ena projektet har skolan även haft en lärcirkel med 
några lärare och personal från elevhälsan för att öka 
samsynen. 

Byten på nyckelposter såsom kurator, speciallärare, 
skolsköterska och rektor kan ha påverkat uppbyggna-
den av stödprocessen och organisationen runt den. 
Utvärderingar och skattningar från enkätundersök-
ningarna visar på ungefär samma resultat som förra 
året - dvs. att det råder allt annat än samsyn mellan 
elevhälsan och lärarna kring hur rutinen fungerar, vil-
ka insatser som görs, hur utfallet blir, vilka forum som 
finns för att diskutera tillgänglig lärmiljö och vilka för-
väntansbilder  de inblandade har m.m. 
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Skolledningen vill skapa en samsyn inom personalgrup-
pen, dvs. öka samarbetet mellan EHT och i första hand 
lärarna kring hur rutinerna ska fungera, vilka insatser 
som görs och hur utfallet blir. För att alla ska ha samma 
förväntansbild så behöver skolan diskutera uppdraget 
både inom de olika professionerna såväl som för EHT 
som helhet. Det är en skolledningsfråga och en evigt 
pågående process med nya omtag hela tiden. 

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått för åtta av nio utbildningar på skolan 
och skolan som helhet har ett medelvärde högt över 
rikets. Aktiv medveten placering av eleverna i klass-
rummen och träning på samarbete med olika kamrater 
har haft positiv effekt. Eleverna på yrkesprogrammen 
har mycket goda relationer med sina yrkeslärare vilka 
dessutom är mycket observanta på vad som händer i 
elevgruppen. Genom goda relationer, ständigt vara ob-
servant på elevernas mående och oönskade beteen-
den, behandla varandra med respekt, stärka individens 
självförtroende och alltid se alla elever samt ha tidiga 
dialoger då det händer något gör att dessa elever trivs 
mycket bra.

Strax innan trivselenkäten skulle fyllas i inträffade en 
incident på skolan med våldsinslag mot elever på sko-
lan. Personer utifrån togs sig in på skolan och angrep 
en elev på den utbildning som har lägst resultat på 
den frågan i trivselenkäten. Möjligen kan det vara en 
förklaring då eleverna på den utbildningen har angett 
hög trygghet tidigare år. Hot och våld från elever från 
utomstående är svårt att förebygga men skolan fort-
sätter ha låsta ytterdörrar, använda bevakningskame-
ror då det finns anledning till det samt tydligt markera 
om något har hänt, t. ex. i form av insatser från EHT, 
polisanmälan, kontakt med vårdnadshavare och soci-
altjänst.

Branscherna har också tagit sitt ansvar och idag an-
vänder skolan deras utbildningsmaterial rörande hur 
de behandlar varandra på en arbetsplats, det blir en 
hel annan verklighet med branschnära material och 
inte bara en skolfråga.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska 
minska.
Totalt sett har det på skolan skett en liten minskning 
av elever som upplevt sig kränkta på skolan. På de pro-
gram där kränkningarna har ökat kommer skolan att 
undersöka och ha en diskussion med eleverna vad en 
kränkning innebär för dem. 

När det gäller arbetsplatsförlagt lärande (APL) så har 
skolan en väl etablerad och tät kontakt med företagen. 
De vet sitt ansvar och vet också hur viktigt det är för 
branschens framtid att ta väl hand om eleverna. Skol-
ledningen ser också att antal konflikter, kränkningsä-
renden m.m. skiljer sig åt från läsår till läsår och det är 
då ofta avhängigt av vilka elevgrupper men också vilka 
individer det är på skolan. 

På introduktionsprogrammet, med en ökande andel 
som känner sig kränkta, är det preventiva och före-
byggande arbetet kring människors lika värde ständigt 
aktuellt och har så varit i många år. Med elever med så 
många olika språk och kulturer i klassrummen är per-
spektivet för allas lika värde alltid med, ibland som en 
del av ämnesinnehållet men framför allt som en ge-
mensam utgångspunkt.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har nått målet med marginal. Fordons- och 
transportprogrammet och VVS- och fastighetspro-
grammet är de program som sticker ut positivt. Sko-
lan har på några program aktivt arbetat med studiero 
och klassrumsklimat bl.a. via en gemensam plan över 
arbetet på lotstiderna där lärarna huvudsakligen ska ta 
upp värdegrundsfrågor. Aktiv placering i klassrummen 
har haft positiv effekt på ökad studiero och träning på 
samarbete med olika konstellationer av arbetsgrupper. 

På introduktionsprogrammet har lärarna under en 
längre tid arbetat systematiskt med något som kallas 
“Fokus för framgång”, dvs. vad som gäller i klassrum-
men för att det ska vara arbetsro. Här finns ett doku-
ment för eleverna och ett för lärarna som tydliggör 
och förklarar anledningen till att skolan fokuserar på 
just arbetsro. 
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I några klasser är det lite högljutt men eleverna trivs 
med varandra och har en högre acceptans innan det 
uppfattas som oroligt. Lärares upplevelse överens-
stämmer inte med elevernas positiva känsla och de 
menar att studieron i vissa grupper inte är optimal. 
Skolledningen ser att det finns ett behov av att få stöd 
i kollegiet när ledarskapet i klassrummet utmanas och 
skolledningen tittar på metoder för detta i arbetslaget 
och genom ökad fortbildning generellt.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet. Eleverna på skolan har en myck-
et bra inställning till varandra där mantrat är att alla 
kan vara som de är och vill utan att någon ser ner på 
det. Det är en kultur på skolan som många elever lyf-
ter när de får frågan om varför det är så bra att gå på 
Kagg och vad kaggandan innebär. Rektorernas bild är 
att det diskuteras kring mänskliga rättigheter och allas 
lika värde i klasserna framförallt i vissa kurser och i ge-
mensamma diskussioner på lotstid, både av lärare och 
elevhälsopersonal vilket ger resultat. De senaste åren 
har allt fler elever med olika bakgrunder än svensk bör-
jat på skolan och detta har säkert bidragit till en större 
vana av olikheter hos olika individer. 

Skolledningen upplever att elever ofta är väldigt in-
tresserade av denna typ av frågor och lyfter vikten av 

att alla ska respekteras samtidigt som det också finns 
åsikter och bemötande som kan vara av kränkande ka-
raktär gentemot t. ex. flickor. Att respektera varandras 
olikheter är ingenting skolan kan ta för givet utan för 
att fortsätta nå målet krävs ett kontinuerligt arbete 
med gemensamma aktiviteter för att bibehålla eller 
öka förståelsen för att vi tänker, agerar och ser olika ut.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Eleverna inkluderas till stor del 
vad gäller möjlighet att ha inflytande över arbetssätt, 
examinationsformer m.m. Skolan har en tydlig orga-
nisation med klass-, program- och Kaggråd där elever 
har möjlighet till att påverka på olika nivåer. 

Under läsåret har två program särskilt arbetat med 
elevinflytande då Skolinspektionen vid den regelbund-
na tillsynen i maj 2019 särskilt identifierade detta som 
ett utvecklingsområde. Några av slutsatserna av denna 
tillsyn var att för att ge eleverna inflytande krävdes bl.a. 
att “Undervisningens innehåll diskuteras kontinuer-
ligt med berörda elever för att öka delaktigheten och 
förståelsen kring syfte och mål med undervisningen” 
och “I diskussion mellan lärare och elever låter lärare 
eleverna vara delaktiga i planeringen och val av arbets-
former, arbetsområden och arbetsordning.” Detta har 
skolan arbetat systematiskt med på berörda program.
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På ett av skolans program är målet inte nått. Analysen 
som görs visar att förväntningarna mellan elever och 
lärare skiljer sig åt. Vad betyder det för eleverna att 
de ska få vara med och påverka på vilket sätt de ska 
arbeta med olika skoluppgifter och vad betyder det för 
lärarna? Är det att eleverna får vara med och påverka 
om olika kunskapskriterier ska testas genom prov/in-
lämningsuppgift/muntligt anförande eller tror elever-
na att det betyder att de kan välja vilka kriterier som 
ska testas? Dessa typer av fråga behöver förtydligas 
om skolan närmare ska kunna analysera varför elev-
erna inte känner att de kan påverka i förväntad grad.

Integration
Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har inte nått målet. Flera lärare har under läs-
åren 17/18 och 18/19 deltagit i fortbildning kring SKUA. 
Under läsåret 19/20 och 20/21 har skolledningen valt 
att prioritera KPT kring formativt förhållningssätt, där 
all undervisande personal deltar i. En del lärare som 
deltagit i utbildning kring SKUA har fördjupat och ut-
vecklat sitt arbetssätt kring SKUA i klassrummet med-
an andra har släppt det. 

Under 2020 har skolan anmält två lärare till utbild-
ning för att bli SKUA-handledare och de är färdiga 
SKUA-handledare i juni -21. Under kommande läsår 
ska skolans SKUA-handledare kompetensutveckla per-
sonal inom området där skolledningen ser att sådana 
behov finns. 

Skolledningen ser framöver ett ökat behov av SKUA-ut-
bildare som arbetar förbundsövergripande. Detta ar-
betssätt gynnar alla elever och behoven finns på samt-
liga skolans program.

Varje skola ska ha tillgång till språk- och in-
tegrationsstödjare.
Skolan har nått målet. Förbundets egen organisation 
kring studiehandledning på modersmål är anställda på 
Lars Kaggskolan. Implementering och genomförande 
kan, på grund av detta, har gått lättare och smidigare 
än på andra skolor.   Dock behöver ytterligare infor-
mation och kännedom kring hur en studiehandledning 
på modersmålet kan gynna elevers kunskapsutveckling 

delges undervisande lärare. Underlag för tydligare ut-
värdering av verksamheten behöver också tas fram.

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. Under de senaste åren har sko-
lan, systematiskt, arbetat för en struktur där lärare 
möts över program- och ämnesgränser för att läsa tex-
ter, diskutera, reflektera, auskultera m.m. Det har skett 
inom ramen för diskussion kring pedagogisk grundsyn 
och inom ramen för olika KPT-spår samt inom ramen 
för arbetet inom skolans utvecklingsgrupp. Skolled-
ningen avser att försöka skapa en utvecklingsorganisa-
tion där dessa delar är en naturlig del av verksamheten 
och där utvecklingsfrågor lyfts nära verksamheten.

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) in-
satser ska stärka lärarnas lärande och sko-
lornas utvecklingsarbete.
Målet är inte uppnått. Det finns en otydlighet kring 
uppdraget, både hos de som söker SYL och hos många 
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andra lärare. Skolledningen upplever dock att uppdra-
get har förtydligats men det kan och bör förtydligas 
ytterligare. Skolledningen ser behov av ökad transpa-
rens både i ansökningsförfarandet, urvalsprocessen 
samt en tydlighet vad gäller uppdrag hos respektive 
SYL. Skolledning har ett stort ansvar i detta och det 
finns ett behov av översyn av formerna tillsammans 
med förbundsledningen eftersom skolan inte äger frå-
gan helt själv. 

Skolledningen behöver bli tydligare i vad SYL ska göra, 
både gentemot SYL och tydliggöra uppdragen gente-
mot övrig personal. Detta bör ske innan ansöknings-
processen sätter igång.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Skolledningen ser att ett stort kliv 
framåt togs vad gäller den digitala kompetensen i samband 
med att fjärrundervisning infördes i mars 2020. En stor del 
av personalen hade en väl utvecklad kompetens innan dess 
men nu ställdes de inför en ny verklighet. Fjärrundervis-
ning har inneburit att lärarna har utvecklat sin undervisning 
med ett digitalt stöd ytterligare och därmed också upp-
fyller skolan flertalet av förväntansbilderna i den digitala 
agendan. Ledningen ser också en ökad digital kompetens 
bland övriga personalgrupper. I analysen nämns en klyfta 
bland personalen men den upplevs ha minskat betydligt. 

Skolledningen ser att den behöver arbeta mer strate-
giskt med den digitala utvecklingen och arbeta fram 
ett systematiskt arbete där de knyter samman alla de-
lar vad gäller utvecklingsplan, digital agenda m.m.

Attraktiv och konkurrensmässig
utbildningsorganisation - entrepre-
nöriellt lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Skolan har nått målet. Skolledningen konstaterar att 
eleverna, enligt resultaten på trivselenkäten och andra 
undersökningar, trivs med skolan, med sina lärare och 
med sitt program. Eleverna upplever dessutom att de 
lär sig mycket och att yrkesprogrammen är i fas med 
vad marknaden vill ha. Skolan har fortsatt en god till-
gång till bra lokaler och utrustning samt kompetent 
personal vilket också bidrar till att målet nås.
Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Skolan har nått målet. På naturvetenskapsprogram-
met har elevernas framgångar inom Unga reportrar 
gjort att självständigt arbete och eget ansvarstagande 
gällande olika projekt ökat. Detta kan kopplas till entre-
prenöriellt lärande genom att elever lär sig ta ansvar, 
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vara kreativa, skapa strukturer och organisera olika 
projekt. Hantverksprogrammets karaktärsämnen är 
sådana att ett undersökande och entreprenöriellt för-
hållningssätt ligger till grund för undervisningen i dem.

Då flera inriktningar på teknikprogrammets olika in-
riktningar redan bygger på att eleverna utvecklar för-
ståelse av olika processer i utformandet av en produkt 
eller tjänst och stimulerar därmed deras kreativitet 
och främjar lusten att anta utmaningar, är entrepre-
nörskap en naturlig del av befintliga kurser på pro-
grammet. Teknikprogrammets samtliga inriktningar 
arbetar med teknikutvecklingsprocesser för att stärka 
elevernas förståelse för hela kedjan i utveckling av tek-
nik i ett hållbart samhälle. Eleverna arbetar med analys 
av behov, utvecklar idéer, designar, konstruerar, produ-
cerar, användning, försäljning och återvinning. I ämnet 
teknik är teknikutvecklingsprocessen central och elev-
erna utvecklar produkter och tjänster som kan ligga till 
grund för företag. 

I undervisningsgrupperna på introduktionsprogram-
met arbetar personalen ständigt med att stimulera 
elevernas nyfikenhet och kreativitet, att få dem att 
pröva nya saker m.m. Lärarna på introduktionspro-
grammet arbetar med entreprenöriellt lärande i den 
utökade betydelsen Skolverket använder och har gjort 
så i många år men inte benämnt det inom arbetslaget.

Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet och 
fordons- och transportprogrammet arbetar med kun-
der under skoltid. Fordons- och transportprogrammet 
tar in kundbilar där eleverna får ta emot kunden, disku-
tera problemet, räkna på kostnaden samt utföra arbe-
tet. Bygg- och anläggningsprogrammet tar in externa 
projekt i gymnasiearbetet där eleverna räknar på pris, 
beräknar material och minimerar materialsvinn. De 
bygger hus/bodar/lekstugor samt diskuterar eventuella 
förändringar med kunder. El- och energiprogrammet 
arbetar redan från årskurs ett med service och bemö-
tande, resursanvändning m.m. för att på sikt kunna 
jobba som egenföretagare inom området.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna  
driver ett UF-företag.
Skolan har inte nått målet. Det är bara hantverkspro-
grammet och VVS- och fastighetsprogrammet som 

målet nås. Skolans engagerade UF-lärare som under-
visar i entreprenörskap och företagande uppmuntrar 
eleverna på hantverksprogrammet att driva UF i kur-
sen. Det finns ett bra upplägg och rektor och lärare är 
nöjda då det är 100% som driver UF. 

Eleverna på naturvetenskapsprogrammet väljer att i 
hög utsträckning läsa de kurser som ger meritpoäng 
dvs. engelska 7, matematik 4 och 5 samt moderna 
språk. I stället för kurser där UF ingår.

Skolledningen har gjort en analys av fördelar och nack-
delar med idén om att inkludera entreprenörskaps-
kursen i inriktningen design och produktutveckling 
på teknikprogrammet. En fördel skulle vara att skolan 
når det förbundsgemensamma målet på 30 %. Nack-
delarna skulle vara att andra kurser prioriteras bort 
och att skolan inte helt tydligt kan argumentera för 
varför entreprenörskap ska vara en obligatorisk del. 
Rektor kommer undersöka närmare hur ett införande 
av entreprenörskapskursen i inriktningen design och 
produktutveckling på teknikprogrammet skulle kunna 
genomföras.

På introduktionsprogrammen ingår inte UF-företag i 
någon av de ordinarie kurserna. Skolan arbetade med 
UF-företagande under ett läsår inom ramen för ett 
VUF-projekt. Det var oerhört mycket jobb men för de 
elever som genomförde arbetet till slut var det posi-
tivt och lärande. Skolan måste beräkna, utifrån antalet 
förväntade elever, vilka undervisningsgrupper/kurser 
som är ekonomiskt och pedagogiskt försvarbara där 
UF-företag är en av kurserna i ekvationen.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
IM-programmet
I samband med att den stora puckeln av nyanlända 
elever har passerat igenom språkintroduktionspro-
grammet och gått vidare till nationella program, föl-
jer nya utmaningar för IM, nu i form av anpassning av 
verksamheten till nya omständigheter.  Ett tidigare 
stort ekonomiskt underskott har vänts och anpass-
ning av organisationen innebär att budget i balans har 
uppnåtts. 
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Elevtillströmning
Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip 
fullbelagda. Även skolansvuxenutbildningar i fordon, 
bygg och frisör har fortsatt god tillströmning av elever. 
Under året har även en vuxenutbildning till cykelrepa-
ratör genomförts och en ny omgång har startats upp. 
Hösten 2020 har en ny vuxenutbildning startats på VF 
med yrkesutgång isoleringsmontör.
 
Utmärkelser
Lars Kaggskolans VVS- och fastighetsprogram har bli-
vit utsedd av VVS-branschens yrkesnämnd till VVS-col-
lege. Fordonsprogrammet har blivit omcertifierade 
som motorbranschcollege (MBC).

Utvecklingsplan- pedagogisk grundsyn
Arbetet med den pedagogiska grundsynen har inne-
burit ett gemensamt KPT-spår som fokuserat på for-
mativ bedömning där lärare med SYL-uppdrag varit 
handledare. Arbetet fortsätter också i ämneslagen 
utifrån tidigare genomförd KPT. Det har även identi-
fierats ett behov av att förstärka utvecklingsorganisa-
tionen, navet i det kollegiala lärandet på skolan, och 
därför har det under året startats en utvecklingsgrupp. 
 
Lokaler
Under vårterminen renoverades hela personalrum-
met. Genom ett VUF-projekt där skolans speciallärare 
och specialpedagoger samverkat med undervisande 
lärare har ett antal undervisningssalar NPF-säkrats. 
Det ska ses som ett led i skolans ambition att öka den 
tillgängliga lärmiljön.
 
Corona
Pandemin har påverkat verksamheten i hög utsträck-
ning. Omställningen från när- till fjärrundervisning i 
mars gick mycket snabbt. Trots omständigheterna var 
måluppfyllelsen i juni god tack vare mycket goda in-
satser av inblandad personal och elever. På yrkespro-
grammen har kurstider förlängts under höstterminen 
för att genomföra praktiska moment i vissa kurser 
som egentligen borde genomförts under vårterminen.
 
Även under hösten har pandemin påverkat verksam-
heten. Den har präglats av snabba beslut, stora krav 
på flexibilitet, problemlösning och en ökad oro bland 
både elever och personal. Elever på yrkesprogram och 

elever i behov av stöd samt undervisning på program med 
laborativa moment drabbas hårt av fjärrundervisningen.
 
Erasmus
Lars Kaggskolan har beviljats medel från Erasmus+ att 
fortsätta utbyte med Skottland på fordons- och trans-
portprogrammet och hantverksprogrammet under 
2021/2022.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Corona
Pandemin fortsätter sätta stora och nya krav på 
verksamheten i form av flexibla lösningar. I hän-
delse av en långvarig fjärrundervisningstid är det 
en stor utmaning vad gäller möjligheterna att ge 
eleverna den utbildning de har rätt till, vilket kan 
få stora konsekvenser för eleverna i årskurs tre. 
En konsekvens är dessutom ett ökat antal förläng-
da kurser, vilket medför ökade kostnader för vissa 
utbildningar. 
 
Förväntad elevtillströmning
Viktiga delar av skolans marknadsföringsarbete, 
såsom gymnasiemässa och gymnasiedagen, har 
inte kunnat genomföras vilket kan komma att på-
verka både elevtillströmning samt elevernas möj-
lighet att välja rätt program. Förhoppningsvis så 
kommer Lars Kaggskolan ändå att ha en god elev-
tillströmning på grund av sitt starka varumärke.
 
Nyanlända elever
Många av de nyanlända eleverna har nu nått be-
hörighet för nationella program och återfinns 
där, vilket ställer nya krav på verksamheten. Dessa 
elever ska ges möjlighet att klara sin gymnasieut-
bildning, vilket innebär behov av ökad kompetens 
kring till exempel SKUA hos undervisande per-
sonal, integration, organisation av undervisning 
i SvA, dispensengelska med mera. Inom ramen 
för organisationen låter Lars Kaggskolan utbilda 
två SKUA-utvecklare via Nationellt Centrum för 
Svenska som andraspråk. 
 
Utvecklingsgrupp
En framgångsrik och lärande organisation är för-
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ändringsbenägen och vet att den aldrig är färdig, 
att utveckling är en ständigt pågående process. 
Utvecklingsgruppen är och kommer framöver att 
bli en ännu viktigare pusselbit i att öka samsynen 
mellan skolledning och medarbetare samt att öka 
förståelsen för att skolutveckling i en lärande or-
ganisation är ett delat ansvar. Det utvecklingsar-
bete som nu pågår i gruppen är inriktat på hörn-
stenen Ledarskap i klassrummet. Arbetet under 
hösten har fokuserats på hur det kommande ar-
betet kring just denna hörnsten ska genomföras, 
detta med hjälp av Simon Hjort, författare till bok-
en Effektiv undervisning. Under våren 2021 samt 
nästa läsår kommer hela skolan vara inblandad i 
arbetet med att ta fram en organisation för sko-
lutveckling. 
 

Attraktiv arbetsplats/skola - arbetsmiljö
Arbetet med att utveckla den fysiska och psyko-
sociala arbetsmiljön för både elever och personal 
fortsätter. Detta sker genom att utveckla miljön i 
elevutrymmen och salar så att de anpassas till en 
modern lärmiljö. För ökad trivsel för personalen 
anordnas gemensamma aktiviteter. I linje med hu-
vudmannens personalpolitiska program fortsät-

ter också arbetet med att utveckla Lars Kaggsko-
lan som en attraktiv arbetsplats. 

En stor andel av personalen, oavsett profession, 
upplever att de inte hinner med sitt arbete inom 
de ramar som finns. Trots låga sjukskrivningssiff-
ror befaras en stor risk för högre personalomsätt-
ning och sjukskrivningar. 
 
Lokaler
Planering av anpassning av lokalerna i A200, så att 
de bättre passar verksamhetens behov. Året har 
präglats av diskussioner kring trängsel i matsalen. 
Köket och matsalen har under flera år varit un-
derdimensionerad i förhållande till ordinarie verk-
samhet och därav finns ett behov, utöver hante-
ringen av att hålla distans på grund av pandemin, 
att öka kapaciteten.
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Restaurang & café

EKONOMI
Förutsättningarna för Restaurang & café har varit helt an-
norlunda i år eftersom pandemins effekter påverkat verk-
samheten i hög grad. Skolorna har periodvis haft distans- 
och fjärrundervisning och gymnasieförbundet har förbud 
mot extern uthyrning vilket innebär att intäkter uteblivit. 
Förbundets caféverksamhet påverkas också av att det 
inte finns kunder som handlar eller gör beställningar. 

Nettokostnaden för varje producerad portion har varit 
66,57 kronor exklusive caféverksamhet och ersättning 
för lunch. Hyreskostnaden är inräknad i nettokostnaden, 
kostnaden för hyra, el och vatten har budgeterats på en-
heten vilket är nytt från år 2020. Nettokostnaden för pro-
ducerad portion utan hyreskostnaden inräknat var 53,55 
kronor. Verksamheten har inte haft möjlighet att nå upp 
till budgeterade intäkter samtidigt som kostnader för livs-
medel inte blivit så stora som budgeterat. Det har inne-
burit en förskjutning av beloppen och att verksamheten 
saknar intäkter men har ett överskott på livsmedelskon-
tot. Sammantaget ger det resultatet 728,1 tkr för verksam-
heten. Under hösten har elever med fjärrundervisning fått 
ansöka om ersättning för utebliven lunch vilket medfört 
en kostnad på 4 174,2 tkr till verksamheten som inte tidi-
gare funnits eller har budgeterats för. Detta innebär att 
det totala resultatet för verksamheten inklusive kostnad 
för utbetalad ersättning är – 3 445,9 tkr. Det har under 
ett par år varit stora prisökningar på livsmedel, prisök-
ningar som framförallt är märkbara på baslivsmedel som 
används frekvent. Effekten av ökade livsmedelspriser går 
inte att utläsa i årets utfall eftersom Restaurang & café 
inte har serverat de portioner som är beräknat. Totalt har 
serverats 302 945 lunchportioner år 2020, det är 143 817 
portioner färre än under år 2019. Av dessa serverade por-
tioner inkluderas 14 595 styck lunchpaket som är utdelade 
under höstterminen.

I övrigt då verksamheten är i full gång har det varit full 
beläggning i elevrestaurangerna. På Lars Kaggskolan och 
Stagneliusskolan är kökens kapacitet nådd. Det är svårt 
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att få lunchtid och svårt att få platser att räcka till i res-
taurangerna, samt att producera fram mat i tillräcklig 
mängd på utsatt tid. Under pandemin har detta blivit 
ytterligare problematiskt eftersom hänsyn till trängsel 
ska beaktas. Under år 2020 serverades 9 701 pedago-
giska luncher på särskolan och AST-enheten.  

Restaurang & café försöker skapa en relation med 
gästerna i skolrestaurangen för att få en ökad respekt 
både för personalen som arbetar där och för miljön 
i restaurangerna. Vanligtvis kallar verksamheten till 
matråd 1 ggr per termin för att få synpunkter och för-
slag till verksamheten. Under 2020 har dessa råd varit 
inställda. 

Restaurang & café erbjuder elever specialkost och/el-
ler en anpassad måltid för de elever som har behov av 
detta. Även andra individuella lösningar erbjuds för att 
tillgodose elevers behov.

Under år 2020 har andelen serverade vegetariska por-
tioner varit mindre än under 2019. Verksamhetens mål 
är att öka andelen serverade vegetariska portioner, 
främst på frivillig basis. Under år 2020 har 14,3 % av 
portionerna varit vegetariska. Det är en lägre siffra än 
under 2019 då Restaurang & café serverade 18,07 % 
vegetariska portioner i skolornas restauranger. Mål-
sättningen att nå 20 % inför årets bokslut har inte upp-
nåtts och verksamheten får arbeta vidare mot målet 
under år 2021. 

Restaurang & café har som mål att inhandla 25 % eko-
logiska livsmedel till verksamheten. Under 2020 har 
verksamheten inhandlat 25,3 % ekologiska livsmedel. 
Det är en lägre andel ekologiska livsmedel än tidigare 
år men målet är fortfarande uppnått.  

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
Förutsättningarna för Restaurang & café har varit helt 
annorlunda år 2020 med anledning av pandemin. Eko-
nomin eller arbetet går inte att jämföra med något 
annat år. Det har inneburit helt andra kostnader och 
arbetsförhållanden för verksamheten. För att möta 
kommande elevökning har Jenny Nyströmskolan fått 
en ny fräsch skolrestaurang med plats för ytterligare 
gäster. De har också fått ett nytt café på Jenny Ny-
strömskolan. Denna förändring och tillbyggnad har 
även medfört att en viss justering av befintlig restau-
rang tvingats göras för att flödet in och ut ur restau-
rangen ska fungera. Tillbyggnaden gjordes under stör-
re delen av året och det hela stod klart vecka 47. Flera 
åtgärder har vidtagits kring corona som påverkat verk-
samheten, både för personal och gäster. Exempelvis 
har skolrestaurangerna erbjudit lunchpaket periodvis. 
De har plockat bort sittplatser och samtidigt utnyttjat 
andra ytor som restaurangyta för elever. Restaurang 
& café har också vidtagit flera åtgärder i serveringen 
för att säkerställa minskad smittspridning och trängsel 
i restaurangerna. 
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En förpackningsmaskin har inskaffats till Lars Kaggsko-
lan för att kunna erbjuda klasser färdiga portioner att 
äta på annan plats än i skolrestaurangen. Kalmarsunds 
gymnasieförbund beslutade under höstterminen om 
att erbjuda elever med fjärrundervisning ersättning för 
utebliven lunch med  49 kronor. Till en början var det 
en begränsad andel elever som anvisades fjärrunder-
visning, efter hand ökade antalet elever med fjärrun-
dervisning och i slutet av terminen omfattades alla 
inskrivna elever på nationella program vilket har inne-
burit en hög kostnad för verksamheten.

Under vårens nedstängning erbjöds anställda inom 
verksamheten arbete i andra verksamheter såsom hos 
kommunens centralförråd, Region Kalmar, kommu-
nens städavdelning och inom andra kommunala kök.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Antalet elever är prognostiserat att öka vilket innebär 
att gymnasieförbundet arbetar med framtida strate-
gier för att kunna erbjuda fler elever lunch i verksam-
heten. Beläggningen i restaurangerna på Lars Kagg-
skolan och Stagneliusskolan har nått sin gräns, både 
för produktion av mat och vad gäller sittplatser under 
lunchtid i restaurangerna. En större elevrestaurang på 
Jenny Nyströmskolan är klar och det ger oss möjlighet 
att ytterligare schemalägga elever från Stagneliussko-
lan och Lars Kaggskolan för lunch på Jenny Nyström-
skolan. Priserna på livsmedel har ökat och inför budget 
2021 har verksamheten fått en uppräkning av livsmed-
elsbudget med 5 %. Restaurang & café är i hög grad 
beroende av livsmedelspriserna och de utgör en stor 
del av Restaurang & cafés totala budget. Restaurang & 
caféverksamheten arbetar för att vara en del av attrak-
tiva Kalmar, dvs. vara en självklar samarbetspartner vid 
behov av förtäring exempelvis vid idrottsevenemang i 
staden. 
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Stagneliusskolan

EKONOMI
Stagneliusskolan gick in i budgetåret 2020 med ett kalkylerat 
överskott om 0,8 mkr. I den prognosen ingår den förändring 
avseende hantering av hyreskostnader som gjordes av förbun-
det inför budgetåret vilken uppgår till 1,2 mkr för Stagnelius-
skolans vidkommande i tillkommande kostnader.

Ett antal budgeterade tjänster tänkta att förstärka verksam-
heten har under året fått stå tillbaka. Bland dessa kan nämnas 
förstärkning inom elevhälsa, administration och vaktmästeri. 
Dessa bidrar nu istället till ett utökat positivt helårsresultat för 
skolan. Även vikariekostnaderna har hållits på en låg nivå.

Verksamheten avseende nationell idrottsutbildning (NIU) pro-
ducerar ett överskott. Till stor del hänförs det till inställd läger-
resa under pågående pandemi men övriga kostnadseffektivise-
ringar har bidragit och ger verksamheten en bra förutsättning 
inför kommande budgetår. Resultatet delas med de program 
inom förbundet som har NIU-verksamhet.

Ekonomiprogrammet minskade en klass av nya gymnasieele-
ver vid höstterminens start kontra den organisation som fanns 
inför året. Men då samhällsvetenskapsprogrammet istället ut-
ökade en klass så blev de ekonomiska effekterna ändå positiva 
då även AST-enheten ökade i antalet elever. Det slutliga över-
skottet för enheten är 7,7 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet totalt och för varje program. Framgångs-
faktorer är de goda rutiner och strukturer för att fånga upp 
elever som behöver någon form av stöd. Lärarna och EHT-per-
sonalen på skolan är erfarna och mycket kompetenta. Elever 
som riskerar att ej nå målen fångas upp tidigt av undervisande 
lärare. De kartläggningar som görs ligger till grund för de insat-
ser som krävs med en tydlig rollfördelning mellan EHT, lärare 
och elev. Detta gör det väldigt lätt för eleven att veta vad som 
behöver göras för att hen ska nå målen. 
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Skolan har väldigt aktiva medlemmar inom EHT, vil-
ka träffas tre till fyra gånger i veckan och som bidrar 
till hög måluppfyllelse. Genom att träffas ofta  är den 
generella överblicken väldigt god, och det finns oftast 
en god insikt kring vilka elever som riskerar att inte nå 
sin examen. Detta gör att skolan har möjlighet att träf-
fa och hjälpa eleverna så långt som möjligt. Systemet 
med studietid gör att elever själva kan välja vilka kurser 
de behöver lägga ner extra kraft på vid två tillfällen un-
der veckan.

Skolan satsar på kompetensutveckling inom meto-
der som bevisligen har effekt på elevers prestationer. 
Skolan har under flera år haft den gemensamma pe-
dagogiska helhetsidén som ramverk och bedriver ett 
målmedvetet utvecklingsarbete bl.a. tillsammans med 
Challenging learning och i lärcirklar. Detta arbete bör-
jar bära frukt.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet.
Skolan har nått målet. För analysen se ovanstående 
“Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet”

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp för att 
klara målen.
Skolan har nått målet. Stagneliusskolan har nu tre full-
ständiga EHT-team med kurator, skolsköterska, stu-
die- och yrkesvägledare och specialpedagog. Skolan 
har i och med de ökade resurserna ökat möjligheter 
till både detektion och stöd till de elever som behö-
ver detta. Regelbundna EHT-möten sker flera gånger 
per vecka där lärarna bokar in sig. Över 90% av lärarna 
uppger att de samarbetat med elevhälsan under året. 
Utifrån diskussioner och självskattning kan skolled-
ningen se att EHT-teamen upplever en god samverkan 
mellan de ingående professionerna i elevhälsan och att 
de elever som tas upp på EHT-möten följs upp på ett 
bra sätt. 

Ett område som identifieras som ett förbättringsom-
råde är dock dialogen mellan elevhälsoteamen och 
lärarnas arbetslag för att kunna följa frågeställningar 
på gruppnivå och identifiera möjligheter till proaktiva 
åtgärder. Ett av teamen bedömer dock att de kommit 

en bit på väg i denna fråga och får anses fungera som 
något av ett “pilotprojekt”. Detta team besöker konti-
nuerligt arbetslagsmöten för att återkoppla pågående 
ärenden eller fånga upp nya.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan
Skolan har nått målet. Stagneliusskolan är i stort en 
lugn skola med stort fokus på studier, ordning och 
reda. Lokalerna är förhållandevis överblickbara, mer-
parten av eleverna studiemotiverade. Mycket arbe-
te läggs på att få en välfungerande mentorstid vilket 
bidra till välfungerande grupper och en högre trivsel. 
Detta förebygger otrygghet och skapar förutsättning-
ar för en god skolkultur. En närvarande elevhälsa som 
besöker klassrum men även har nära kontakt med lä-
rarna gör att elever som kan uppleva viss otrygghet 
ganska snabbt kan få ett nätverk som kan hjälpa elev-
er känna en trygghet i skolan. Befinner sig elever i ett 
sammanhang där de upplever att skolan har “koll” så 
ökar tryggheten. Blir du bra bemött i skolan oavsett av 
vem du möter, ökar din trygghet eftersom det alltid 
finns någon att vända sig till.

Trots goda resultat finns det områden skolan måste 
fortsätta arbeta med t.ex. nätvett. Med jämna mel-
lanrum får skolledningen höra att elever har känt sig 
otrygga på grund av olämpligheter via sociala medier.
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Andelen elever som upplever sig kränkta ska 
minska.
Skolan har nått målet. Mycket arbete läggs på att få en 
välfungerande mentorstid vilket bör bidra till välfung-
erande grupper och en högre trivsel. Skolan har in-
troduktionsdagar för nya elever där elevkåren arbetar 
med aktiviteter för att öka sammanhållningen. Skolan 
har en tydlig värdegrund som personalen arbetar efter. 
På AST-enheten ger utformningen av de nya lokalerna 
en bättre förutsättning att dela upp eleverna i mindre 
grupper, vilket gör att de svåra sociala situationer som 
kan uppstå för eleverna på bland annat raster lättare 
kan förebyggas.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har nått målet. Skolan har höga förväntningar 
på eleverna och en hög kvalitet på undervisningen, 
vilket gör att eleverna tar det på allvar och är mål-
medvetna. Detta i sin tur skapar en studiero. Genom 
att skolledningen har uppmärksammat mentortidens 
innehåll gör det att många lärare varit måna om att 
prioritera mentorstiden. Flera arbetslag har tagit fram 
tydliga planeringar kring teman för att kunna diskute-
ra elevers bemötande av varandra. I dessa diskussio-
ner har lärarna fått en förståelse kring mycket av de 
utmaningarna som ungdomar upplever i skolan och i 
samhället för övrigt. För lärare som upplever brist på 
studiero i undervisningsgrupper kan skolan erbjuda 
coachning via erfarna lärare för att hitta metoder för 
ett tydligare ledarskap i klassrummet.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan når målet. Se skolans analys under “Eleverna 
upplever att det råder studiero på lektionerna”.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Eleverna upplever att de kan 
vara med och påverka lektionsinnehållet men det finns 
individuella uppfattningar av vad det innebär att vara 
med och påverka. Många duktiga lärare, som utifrån 
vilken elevgrupp de möter anpassar sin undervisning 
så den ska passa och ge eleverna utrymme att prestera 
som bäst. Som ett led i det formativa arbetet ser även 
lärarna vad som bär framåt för varje elev/grupp/klass 
och kan anpassa därefter. 

På AST-enheten är hela verksamheten uppbyggd runt 
individanpassning utifrån varje elev. Den kanske vikti-
gaste faktorn i detta resultat är personalens följsam-
het och fingertoppskänsla när det gäller att läsa av 
varje elevs behov. Detta är en förutsättning eftersom 
eleverna ofta har svårt att själva ge uttryck för vad de 
vill, behöver och önskar etc.

En stor faktor som påverkat elevernas möjlighet till på-
verkan har varit corona, det vittnar lärare, elever samt 
elevhälsan. Det har varit en väldigt svår tid nu där lära-
re har varit tvungna att fokusera mer på måluppfyllel-
se än delaktighet. Men även fjärr- och distansundervis-
ning blir snart en vardag för lärarna och då kommer 
möjligheten att inkludera eleverna i skolarbetet att 
öka.

Integration
Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Ett medvetet och gediget arbe-
te görs av de SKUA utvecklare som finns inom förbun-
det. På Stagneliusskolan har en SKUA-lärcirkel pågått 
under merparten av läsåret. I lärcirkeln har 12 lärare 
från olika arbetslag/ämneslag deltagit under ledning av 
utbildad SKUA-handledare. SKUA fortsätter på skolor-
na i förbundet och Stagneliusskolan kommer fortsätta 
bedriva SKUA-lärcirkel för lärare som tidigare inte del-
tagit. De lärare som redan gått SKUA (=merparten) går 
nu andra lärcirklar och tar med sin sina kunskaper in i 
dessa och implementerar det i sitt arbete. 

För att fortsätta arbetet och utveckla detta behöver 
det finnas fler SKUA-handledare för att täcka det be-
hov som finns runt om i förbundet. Dessa skulle då 
också få en gemensam plattform och kunna jobba 
brett i förbundet. Det är viktigt att påtala att arbets-
sättet är för alla som har undervisning och inte enbart 
för de som undervisar i språk. Att arbeta med språk 
och kunskapsutvecklande arbetssätt stärker och stöt-
tar alla elever inte bara de som har annat modersmål 
än svenska.
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Varje skola ska ha tillgång till språk- och in-
tegrationsstödjare
Skolan har nått målet. Förbundet har anställt ett antal 
språk- och integrationsstödjare med olika språk som 
finns tillgängliga att boka för samtliga gymnasieskolor 
vid enskilda tillfällen eller över en längre period. Beho-
ven ser olika ut på varje skola och Stagneliusskolan har 
även haft möjlighet att anställa en lärarassistent som 
har arbetat och kommer att arbeta delvis som integra-
tionsstödjare.

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet och har fortsatt med gemensam 
kompetensutveckling. I lärcirklarna är det personal 
från olika arbetslag i tvärvetenskapliga och tvärprofes-
sionella grupperingar. Detta för att alla ska ges möj-
lighet att dela med sig av sina erfarenheter/kunskaper 
samt ta del av andras dito. De lärcirklar skolan drivit 
under året har handlat om SKUA, Språksprånget, men-
torstidens innehåll (hälsa, metakognition och grupput-
veckling), Kooperativt lärande samt introduktion av ny 
personal. Lärcirkeltid har varit inplanerad en timme 

varannan vecka i kalendern. Dock gjordes uppehåll un-
der vårens fjärrundervisningsperiod.

Skolans pedagogiska helhetsidé bygger på forsknings-
resultat och den är styrande i planeringen av kompe-
tensinsatser. De nytillkomna fokusområdena är STÄVA 
och Kooperativt Lärande, vilka båda vilar på gedigen 
vetenskaplig grund. Alla personal har vid 2–3 tillfällen 
deltagit i workshops under ledning av de två SYL som 
är särskilt inriktade på dessa områden. 

Skolan har två SYL som genomgått coachingutbildning 
och nu är certifierade skolcoacher. Dessa har kontinu-
erligt under året arbetat med kollegor som uttryckt 
önskemål om att få tillgång till deras coachingkompe-
tens inom något yrkesrelaterat område. Utvärdering 
visar att de som använt sig av denna möjlighet har upp-
levt det som mycket positivt eftersom man fått ägna 
sig åt systematisk reflektion och kunnat spegla sig i en 
erfaren kollegas ögon. Ytterligare två medarbetare hål-
ler på att utbilda sig inom coachingområdet.

Skolans mångåriga samarbete med Challenging Lear-
ning har återupptagits under hösten. En heldag med 
alla personal och två halvdagar med workshops till-
sammans med dels skolledningen och dels alla SYL 
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har genomförts. Fokus har varit att borra i vad olika 
begrepp i vår pedagogiska helhetsidé (självständighet, 
kognitiv utmaning) innebär och hur dessa kommer till 
uttryck i klassrummet.

Vad gäller AST-enheten har utvecklingsarbetet varit 
fokuserat på Kooperativt lärande, handledning av Nå-
kkve Baldin och av vår skolpsykolog Charlotte Blom-
qvist. De kunskapsområden skolan fördjupat är bland 
annat spelberoende, ångesthanterande verktyg samt 
motivationsarbete.

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) in-
satser ska stärka lärarnas lärande och sko-
lornas utvecklingsarbete.
Skolan har nått målet. Samtliga SYL har haft definie-
rade uppdrag. De flesta har lett en lärcirkel med olika 
innehåll. Se “Det kollegiala lärandet med analys, ge-
mensam reflektion, dokumentation och systematiskt 
utvecklingsarbete ska öka”. Två av dem har coachat 
medarbetare utifrån olika önskemål/behov. På grund 
av beslut om fjärrundervisning blev det ett långt up-
pehåll i utvecklingsarbetet men detta återupptogs och 
har pågått under hela höstterminen. Lärcirkeltid har 
funnits i kalendern varannan vecka.

De negativa synpunkterna på vad SYLs insatser är 
värda, i enkätunderlaget, handlar säkerligen om flera 
saker. Skolledningen ser att många har en negativ in-
ställning till förstelärarreformen i stort och andra har 
synpunkter på vem som är SYL och vem som borde 
eller inte borde vara SYL. Skolledningen kommer att 
fortsätta verka för en tydlighet i SYL-uppdraget så fler 
och fler ser värdet av det de faktiskt åstadkommer.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Den digitala kompetensen på 
skolan har i många år varit hög enligt självskattning-
en i SKL:s verktyg LIKA för lärare. Samtidigt har dessa 
undersökningar visat på att den digitala utvecklingen 
på skolan ändå har flera utvecklingsområden t.ex. när 
det gäller att använda digitala verktyg och forum inte 
bara för att dela ut dokument utan även för att berika 
undervisningen på sätt som inte annars vore möjligt. 

Den snabba omställning till fjärr- och distansunder-
visning som krävdes under våren 2020 visade att det 
fanns en mycket god generell digital kompetens bland 
flera yrkesgrupper på skolan. Framförallt var det för-
stås lärarna som över en natt blev tvungna att ställa 
om sin undervisning till digitala plattformar som Class-
room och Meet. Här utvecklades datoranvändningen 
från den första ordningen till den andra, vilket gör att 
det digitala verktyget inte bara är en ersättning av tidi-
gare undervisningsmetoder utan blir en naturlig del av 
undervisningen. Detta kommer garanterat hänga kvar 
i skolan även efter att fjärr- och distansundervisningen 
inte är ett normaltillstånd.

Fjärr- och distansundervisningen har även präglat slu-
tet av höstterminen, där både elever och lärare visade 
på stora kunskaper och erfarenheter. Omställningen 
denna gång var inte lika märkbar och skolan hade en 
helt annan beredskap, inte minst för att ta hand om 
de elever som inte klarar av att ta ansvar för sin ut-
bildning.

Attraktiv och konkurrensmässig utbildnings-
organisation - entreprenöriellt lärande.
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Skolan har nått målet. Skolan är välfungerande och har 
en personal med mycket hög kompetens och god er-
farenhet. Det finns en stor portion engagemang och 
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utvecklingsvilja hos merparten av skolans medarbeta-
re oavsett funktion. Detta i kombination med en god 
relationell kompetens, hög servicegrad och en tradi-
tionsrik skola gör att elever trivs och upplever att de 
får en bra utbildning och en stabil grund för fortsatt 
utveckling. Profilerna ger eleverna en chans att få fler 
timmar i ämnen som ligger nära deras tänkta framtida 
yrke, detta påverkar känslan av nöjdhet positivt. 

Skolledningen lägger vikt vid att bibehålla det stora in-
tresset för att gå på Stagneliusskolan genom att visa 
på alla de goda kvaliteter som finns.

Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Skolan har nått målet. En bärande del i den pedagogis-
ka helhetsidé är budskapet som finns i visionen, nämli-
gen att verksamheten ska ge eleverna förutsättningar 
att styra sina liv och få verktyg för att kunna bidra till 
en hållbar framtid i en global omvärld. Mot bakgrund 
av denna vision har skolan fokuserat utvecklingsarbe-
tet mot att skapa en klassrumsmiljö och pedagogik 
som tränar eleverna i självständighet och som ger dem 
verktyg att hantera kognitivt utmanande arbetsuppgif-
ter där de måste våga pröva olika strategier och tänka 
kreativt för att lyckas.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna dri-
ver ett UF-företag.
Skolan har nått målet. Stagneliusskolan har många bra 

och drivna lärare som ger eleverna bra förutsättning-
ar att driva UF-företag inom olika kurser. Lärarna har 
lång erfarenhet och är engagerade. Ett nära och gott 
samarbete med Ung Företagsamhet i Kalmar län bidrar 
också till en hög måluppfyllelse. De lärare som arbetar 
med det entreprenöriella lärandet arbetar med att ut-
veckla arbetssättet inte bara på lokal nivå utan även 
nationellt. De föreläser för andra lärare och visar på 
goda exempel från Stagneliusskolan. 

Skolledningen gläds åt att siffrorna klättrar uppåt även 
för samhällsvetenskapsprogrammet (SA). En stor för-
bättring på SA-programmet har skapat förutsättningar 
för att Stagneliusskolan ska nå målet kring UF. En fak-
tor som kan ha påverkat elever att söka sig till UF kan 
vara den interna mässa som skolan anordnar. Detta 
gör att fler elever kan få ett intresse av kursen entre-
prenörskap som är kopplat mot UF. Med uthållighet 
och envishet tror skolledningen att den uppåtgående 
trenden kommer hålla i sig.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Stagneliusskolans sedan tidigare påbörjade arbete 
med att utveckla självständigt lärande, kritiskt tänk-
ande, kognitiv utmaning och problemlösning fortgick 
under våren 2019 tillsammans med Challenging lear-
ning. De planerade fortbildningsinsatser för höstter-
minen 2019 och vårterminen 2020 fick dock ställas 
in, först på grund av sjukdom hos skolans konsult och 
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sedan på grund av corona. Det senare efter att Folkhäl-
somyndigheten i mars gick ut med en allmän rekom-
mendation om fjärrundervisning på gymnasiet och hö-
gre utbildningar. På Stagneliusskolan riktades därefter 
allt fokus mot att klara de frågor som uppkom i och 
med övergången till fjärrundervisning för att säker-
ställa en så hög kvalitet och likvärdighet som möjligt. 
Skolan hade endast ett fåtal elever som fick skolförlagd 
undervisning. 

Höstterminen 2020 startades upp med närundervis-
ning för samtliga elever, men utifrån smittspridning 
och nationella beslut övergick skolan helt eller delvis 
till fjärrundervisning i november/december. Lärarna var 
mer förberedda, men upplevde att eleverna hade det 
jobbigare från start.  

Stagneliusskolans samarbete med Ung företagsamhet 
har fortgått under läsåret och kommer att fortsätta. 
Målet gällande UF uppnår Stagneliusskolan läsåret 
19/20.
  
Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital ut-
veckling. I undersökningen LIKA för lärare svarar kolle-
giet att de känner sig besitta en väldigt hög kompetens. 
Detta sattes på hårda prov efter vårens direktiv kring 
fjärr- och distansundervisning. När den plötsliga om-
ställningen skulle sjösättas hade skolan både IKT-peda-
goger samt lärare med tidigare erfarenhet av fjärr- och 
distansundervisning som kunde hjälpa osäkra/oerfarna 
lärare med att använda sig av den digitala tekniken. 
Stagneliusskolan kan inte se några negativa effekter rö-
rande elevers resultat på grund av att de inte fick vara 
på skolan. Dock märktes det att vissa elevers psykis-
ka mående påverkades negativt av hemarbetet, något 
som Stagneliusskolan i eventuella framtida scenarion 
behöver ha tydligare EHT-rutiner för.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Eftersom elevantalet stadigt ökar kan Stagneliusskolan 
förvänta sig en fortsatt växande organisation.. Detta 
medför ett stort tryck på skolans lokaler och på sko-
lans personal. Stagneliusskolan kommer enligt lagd or-
ganisation att utökas med ytterligare en klass läsåret 
21/22. För att klara den stora tillströmningen av elever 
krävs ett övergripande strategiskt tänkande när det 
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gäller rekrytering av personal, tillgång till lokaler vad 
gäller både undervisningsutrymmen, allmänna ytor, ar-
betsplatser och matsal. En viktig fråga är att se över 
lokalförsörjningsplanen för förbundet i ljuset av den 
ökade elevtillströmningen.

Beroende på hur pandemin utvecklar sig är flera scena-
rier aktuella gällande fjärrundervisning, examinationer, 
elevstöd och arbetsmiljö för både elever och personal. 



76. Årsredovisning 2020

Ölands utbildningscenter

EKONOMI
År 2020 började tufft för Ölands utbildningscenter då det efter 
ingången av året inkommit externa beslut vilket har försvårat 
det ekonomiska läget. Skolan planerade en uthyrning av loka-
ler, till Borgholms kommun, i Rödhaken från och med årsskif-
tet. Avtalet kom dock att gälla från 1:a april efter ytterligare 
förhandlingar och tre månaders hyresintäkter faller bort.
Beslut avseende utfall av statsbidrag för regionalt yrkesvux in-
kom i januari. Enheten debiterade Kunskapsnavet det beräk-
nade beloppet för 2019 i juni 2019 men differensen av redovi-
sade sökbara platser uppgick till nära 0,7 mkr.10 helårsplatser 
för statsbidrag avseende Hälso- och sjukvård planerades inför 
2020. Då det inför året inkom många ansökningar till skolver-
ket erhåller Ölands utbildningscenter endast 30 % av sökt bi-
drag. Minskad intäkt för utbildningsplikten var ytterligare en 
utmaning.

Men enheten har under året vidtagit åtgärder för att motverka 
intäktsbortfallen. Inga ytterligare interkommunala kostnader 
beviljas, d.v.s. skolan har ej utrymme att skicka kommunens 
invånare på utbildningar som ligger utanför enhetens utbud. 
Enheten har även, genom ansökan, erhållit bidrag för sin djur-
skötarutbildning och då inget beslut hade hunnit tas innan 
budgeten hanterades så kommer det positiva beslutet som ett 
gott tillskott. Då verksamheten var tvungen att flytta från för-
hyrda lokaler i Halltorp för köksutbildningen så är nytt avtal 
skrivet med lokal i Borgholms stad. Den nya hyran bidrar till 
en viss kostnadslättnad i förhållande till avtalet med före detta 
hyresvärd. Tillsammans med tjänsteöversyn resulterar åtgär-
derna till ett positivt utfall för enheten om 0,3 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom 
vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Skolan har nått målet för skolan som helhet. Grundläggande 
vuxenutbildningen ligger dock under rikets nivå. Skolan arbetar 
hårt med analyser, uppföljningar och en undervisning som är 
individualiserad till stor del. När det gäller vuxenutbildningen 
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på grundläggande nivå är detta till största delen in-
vandrarelever som kommer från sfi och gapet mellan 
sfi och den grundläggande nivån är stort och många 
kämpar hårt för att klara av sina studier. Skolan arbetar 
med att övergången mellan sfi och den grundläggande 
vuxenutbildningen ska bli enklare för eleverna. Skolan 
fördjupar samarbetet mellan nivåerna och tydlighe-
ten för eleverna samt inför ett arbetssätt som känns 
igen på nästa steg i utbildningstrappan. Skolan har ett 
lägre resultat än förra året. Förhoppningsvis kan detta 
förändras till det bättre nästa år då vi hoppas kunna 
kombinera fjärr- och distansundervisning med närun-
dervisning. Skolan har ytterligare en specialpedagog 
från och med VT 2021 som ska arbeta för att elever ska 
hitta rätt studieteknik.

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet för skolan som helhet. Grund-
läggande vuxenutbildningen ligger dock under rikets 
nivå. Rektors analys finns under målet “Andel avslutade 
kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska 
vara över rikssnittet”.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Det är en liten skola med bara 
vuxna där personalen jobbar väldigt mycket med just 
denna fråga utifrån relationer och bemötande. Skolan 
arbetar med friskvård för alla elever på sfi vilket har 
gett tydliga positiva signaler.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska. 
Skolan har nått målet. Personalens aktiva arbete med 
eleverna och skolans gemensamma värdegrund ger 
resultat. Lärarna för samtal med eleverna kring moral 
och etik, jämförelse mellan olika kulturer, vad betyder 
orden och vilka konsekvenser olika beteenden får. 
Skolan anordnar också Lära- känna-aktiviteter såsom, 
yoga, cykling, power-walk, simning m.m.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna
Skolan har nått målet. Personalen jobbar med vuxna 
elever där det är naturligt att dagligen prata om frågor 
som berör elevernas studiesituation i klassrummen 
eller på distans. Frågor som kommer upp lyfts direkt.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet. Det är naturligt att på skolan 
samtala om olika människosyn och alla människors lika 
värde. Jämförelse mellan elevernas hemländer och 
Sverige görs vilket skapar intresse och ger ingångar till 
diskussioner.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Eleverna har stor möjlighet i att vara 
med och tycka och tänka i nästan allt de gör. Provsituatio-
ner, redovisningsformer, aktiviteter i klassrummet m.m. 
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Integration
Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Lärarna arbetar tillsammans 
med denna fråga genom kollegialt lärande där de 
samlar goda exempel och delar med varandra. Varje 
arbetsplatsträff redovisar ett arbetslag någon form av 
pedagogisk tanke.

Varje skola ska ha tillgång till språk- och in-
tegrationsstödjare.
Skolan har nått målet. En språk- och integrationsstöd-
jare på 25% tjänst finns idag på sfi samt som mattestöd 
för skolans invandrare på andra utbildningar.

Andelen elever som kombinerar studier i sfi 
med studier i andra kurser ska öka.
Skolan har nått målet. Det vore dock önskvärt att fler 
elever tog vara på denna möjlighet men många har fa-
milj och fullt upp med det. Eleverna har fullt upp med 
att klara av sina studier på sfi och att kombinera med 
andra kurser kan upplevas övermäktigt.

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. Fokus under våren 2020 har va-
rit utvecklandet av användandet av digitala hjälpmedel. 
Här var delar av personalen, de som jobbat med ÖUC 
distans, väl förberedda. Detta gjorde att övriga fick 
god hjälp med att komma igång. 

Under hösten 2020 har skolan sammanställt en ut-
vecklingsplan där utbildningsuppdragen fördelas ut-
ifrån elevernas behov samt behovet att utveckla un-
dervisningen utifrån nya rön och ny vetenskap. Flera 
individuella utbildningar via web är det som gäller just 
nu. Skolan satsar på en gemensam kompetensutveck-
ling för att ge lärarna metoder med mål att eleverna 
”ska lära” istället för ”att göra”.

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) in-
satser ska stärka lärarnas lärande och sko-
lornas utvecklingsarbete
Skolan har inte nått målet. Skolan startade, innan coro-

na, ett utvecklingsprogram lett av skolans SYL. Detta 
var mycket uppskattat enligt de utvärderingar som 
gjorts. Resultatet från den förbundsövergripande en-
käten om lärarnas uppfattning om SYL motsäger detta. 
Rektor är förvånad över resultatet då hon har arbetat 
mycket med att tydliggöra SYL-uppdraget. Rektor till-
sammans med arbetslagsledare och SYL har beslutat 
att diskutera vilken roll SYL ska ha utifrån dokumente-
rade behov och på så sätt tydliggöra förväntningarna 
av SYL-uppdraget.

Den praktiknära forskningen inom vuxenut-
bildningen ska öka.
Skolan har nått målet. Bland annat p.g.a. corona blev 
det planerade forskningsprojektet med Ifous kring 
vuxenutbildningen inte av. Skolan bedriver själv ett 
kompetensutvecklingsprojekt hos pedagogerna för att 
öka måluppfyllelsen för skolans elever. Ett projekt som 
pågår över en längre tid. Resultaten ska sedan ligga till 
grund för vidare utveckling samt eventuell kompetens-
utveckling.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås
Skolan har nått målet genom ett gott samarbete med 
IKT-pedagogerna. På skolan fanns redan före coro-
natiden en distansutbildning vilket har möjliggjort en 
snabb överföring av den kompetensen till all personal. 
Detta har inneburit en snabb förändring av arbets-
sätt då skolan övergått från klassrumsundervisning 
till fjärr- och distansundervisning i kombination med 
handledning på skolan. Många nya digitala verktyg an-
vänds för att lösa alla de nya situationer som uppkom.

Attraktiv och konkurrensmässig utbildnings-
organisation - entreprenöriellt lärande.
Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Skolan har nått målet. Hela vuxenutbildningen på 
Ölands utbildningscenter handlar om att lära elever-
na ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det handlar 
om att utveckla förmågor och kompetenser som gör 
eleverna företagsamma som individer. Det är ett för-
hållningssätt till hur skolan bedriver undervisning och 
vilka förmågor och kompetenser pedagogerna vill att 
eleverna ska utveckla. Skolan jobbar med det entre-

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR • Ölands utbildningscenter
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prenöriella lärandet som en nyckel till att komma åt 
elevernas egen drivkraft och motivation. De är en bra 
bit på väg men eftersom skolan hela tiden tar in nya 
elever så bygger undervisning hela tiden på att få elev-
erna till ett självständigt lärande med egen motivation 
som grund. Skolan kan bara hjälpa eleverna till lärande, 
de måste själva göra arbetet att lära sig.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
Ölands utbildningscenter inledde 2020 med mycket 
höga förväntningar och många goda ideér om skolans 
utveckling och framtid. I början på januari startades 
SFI kvällskurser samt möjlighet för vårdelever att få 
träffa sina vårdlärare också på kvällstid då skolan sedan 
en tid tillbaka sett ett behov av studier på mer flexibla 
tider.  

Efter ett par år med problematiska hyresförhållanden 
avseende lokalen för skolans köksutbildning har nu 
Ölands utbildningscenter flyttat in utbildningen i nya 
lokaler inom Borgholms stad. Lärare och elever är nöj-
da och skolan hoppas nu på en stabil grund för åren 
framöver.

Intresset kring gröna näringar är stort och Ölands ut-
bildningscenter har påbörjat ett samarbete med bl.a. 
LRF och deltar i olika event för att se och marknadsfö-
ra skolan. Den utbildning utbildningscentret startade 
hösten 2019, Djurhållning inom mjölkproduktion, blev 

lyckad och de första eleverna blev klara i mars  2020. 
Tyvärr har inte skolan lyckats med rekryteringen till 
höstens utbildning på grund av corona men tänker ta 
nya tag inför 2021. Röjsågsutbildning får eleverna som 
ett komplement tack vare sökt och beviljat extra bi-
drag.
 
Corona skapade oro bland både personal och elever. 
Skolan stängdes på en dag och alla elever fick distans-
undervisning. Folkhälsomyndigheten rekommendera-
de att alla som kunde skulle arbeta hemifrån. De flesta 
medarbetare på skolan valde att jobba hemifrån när 
huvudmannen gav klartecken till detta.

Eftersom skolan redan jobbade med ÖUC distans blev 
övergången inte alltför stor för skolan. I dagsläget har 
skolan öppnat igen men med betydligt färre elever 
inne samtidigt. Ölands utbildningscenter hade 4 gång-
er så många sökande till vård- och omsorgsutbildning-
en i augusti.

Nu är det januari 2021 och hela hösten gick åt till dis-
tansundervisning i kombination med lite studier i små 
grupper på skolan. Behovet är stort och skolan har 
följt alla råd men ser nu resultatet av att inte finnas till 
hands för eleverna i samma utsträckning. Har elever 
väldigt stora behov av hjälp så är det svårt att arbeta 
på distans.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR • Ölands utbildningscenter



80. Årsredovisning 2020

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Ölands utbildningscenters största förhoppning är att 
corona försvinner och att allt blir som vanligt igen. 
Skolan har varit stängd för alla med undantag för en 
liten skara i taget som får undervisning i mindre skala 
på plats och hoppas kunna fortsätta så men det förut-
sätter att ingen blir sjuk och att skolan kan följa folkhäl-
somyndighetens rekommendationer.

Skolan tänker återuppta marknadsföringen för att 
få in fler elever och kunna starta utbildningen inom 
djurhållning igen förhoppningsvis under våren. Det är 
många sökande till utbildningen Barnskötare/elevassis-
tent så en ny grupp startar i januari 2021.

Många elever har lyckats bra med distansstudier under 
coronatiden, så skolan kommer att fortsätta med det-
ta för de som önskar.

Ölands utbildningscenter förväntar sig att alla elever i 
fortsättningen kommer att känna sig trygga och upp-
leva studiero på skolan samt att den nya studiehallen 
kommer att bidra till en bättre studiemiljö med ännu 
högre måluppfyllelse. 

Skolan ska fortsätta att utvecklas till ett utbildnings-
center med ännu högre kvalité och ännu fler nöjda 
elever. Ölands utbildningscenter undersöker möjlig-
heterna att bli satellitskola inom yrkeshögskoleutbild-
ningar och hoppas på så sätt kunna erbjuda våra kom-
muninvånare ytterligare utvecklingsmöjligheter.

I augusti 2021 startar skolan upp en ny vårdutbildning 
med nya kursplaner bättre anpassade efter kommu-
nens behov. Skolan fortsätter sitt goda samarbete 
med VO College för att uppnå ännu högre kvalitet. 
Ytterligare satsning på att ta in en ny grupp på kök- och 
restaurangutbildningen görs samt en vidareutveckling 
av arbetet med mathantverk.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR • Ölands utbildningscenter
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Not Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Verksamhetens intäkter 1 140 421 139 208 142 309 128 777

Verksamhetens kostnader 2 -595 161 -580 059 -574 961 -577 134

Pensionskostnader m. m. 3 -26 897 -35 746 -25 989 -25 085

Avskrivningar 4 -8 689 -5 608 -7 015 -4 293

Verksamhetens nettokostnad -490 326 -482 204 -465 657 -477 735

Medlemsbidrag 5 477 430 477 429 454 834 423 091

Statsbidrag 6 17 700 18 963 17 595 34 024

Verksamhetens resultat efter stads-
bidrag 4 804 14 188 6 772 -20 620

Finansiella intäkter 7 0 14 2 0

Finansiella kostnader 8 -63 -209 -73 -49

Årets resultat 4 741 13 993 6 700 -20 670

Resultaträkning
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(tkr) Not Bokslut
2020

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 13 993 6 700 -20 670

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 4 5 608 7 015 4 293

 Återbetalning medlemskommuner 14 0 -2 0

  Avsättning till pensioner 12 -48 -674 1 017

  Övrigt 13 1 535 -1 306 4 173

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

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 10 -2 480 13 517 44 781

Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder 14 2 109 -7 676 -30 666

Medel från den löpande verksamheten 20 717 17 575 2 928

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -7 548 -12 564 -4 564

Medel från investeringsverksamheten -7 548 -12 564 -4 564

Finansieringsverksamheten

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 13 169 5 011 -1 637

Likvida medel vid årets början 97 389 92 378 94 014

Likvida medel vid årets slut 110 558 97 389 92 378

Kassaflödesanalys
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(tkr) Not Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Anläggningstillgångar

  Maskiner och inventarier 9 31 859 29 919 24 371

Summa anläggningstillgångar 31 859 29 919 24 371

Omsättningstillgångar

   Fordringar 10 40 378 37 898 51 416

   Kassa och bank 11 110 558 97 389 92 378

Summa omsättningstillgångar 150 936 135 287 143 793

Tillgångar 182 796 165 206 168 164

Not 2020 2019 2018

Eget kapital

   Ingående eget kapital 42 998 36 298 56 967

   Direktbokning eget kapital 0 0 0

   Årets resultat 13 993 6 700 -20 670

Summa eget kapital  56 991 42 998 36 298
Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 12 1 986 2 034 2 708

  Andra avsättningar 13 5 496 3 961 5 268

Skulder

   Kortfristiga skulder 14 118 323 116 214 123 890

Summa skulder 125 805 122 209 131 866

Eget kapital och skulder 182 796 165 206 168 164

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 980101 16 25 540 30 352 32 182

  inklusive löneskatt 31 736 37 715 39 989

Borgensåtaganden

Leasingåtaganden operationella 17 153 941 133 970 125 978

Nyckeltal
Anläggningskapital 31 859 29 919 24 371
Rörelsekapital 32 613 19 073 19 903

Soliditet 31% 26% 22%
Likvida medel 110 558 97 389 92 378

Soliditet inkl ansvarsförbindelse 14% 3% -2%

Balansräkning
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Driftsredovisning
Kostnader Intäkter Netto Avvikelse

Enhet Budget Bokslut 
2020

Budget Bokslut
2020

Budget Bokslut 
2020

2020

Gemensamt 181 733 169 607 131 595 121 458 50 138 48 149 1 988

Restaurang & café 27 432 28 910 6 643 3 652 20 789 25 258 -4 470

Gymnasieskola
Lars Kaggskolan 132 195 129 418 9 439 15 185 122 756 114 233 8 523

Stagneliusskolan 108 102 100 738 3 395 3 721 104 707 97 017 7 691

Jenny Nyströmskolan 126 306 127 781 11 858 13 799 114 448 113 982 466

Vuxenutbildning

Axel Weüdelskolan 56 237 57 907 13 352 14 304 42 885 43 602 -717

Ölands utbildningscenter 14 835 15 977 5 875 7 285 8 960 8 692 268

Avdrag görs för
Avskrivningar -8 689 -5 608 0 0 -8 689 -5 608 -3 081

Finansiella poster 0 -222 0 -12 0 -210 210

Övriga poster 0 -42 0 -2 0 -39 39

Statsbidrag 0 0 -17 700 -17 929 17 700 17 929 -229

Interna poster -1 165 -22 684 -1 165 -22 252 0 -433 433

Arbetsgivaravg. 0 72 286 0 0 0 72 286 -72 286

Reducering finansiering pensioner -18 954 -94 009 0 0 -18 954 -94 009 75 055

Summa verksamhet 618 033 580 059 163 293 139 208 454 740 440 850 13 890

Pensionskostnader 26 897 35 746 0 0 26 897 35 746 -8 849

Avskrivningar 8 689 5 608 0 0 8 689 5 608 3 081

Verksamhetens netto- 
kostnad 653 619 621 412 163 293 139 208 490 326 482 204 8 122

Medlemsbidrag 0 0 477 430 477 429 -477 430 -477 429 -1

Statsbidrag 0 0 17 700 18 963 -17 700 -18 963 1 263

Verksamhetens resultat 653 619 621 412 658 423 635 601 -4 804 -14 188 9 384

Poster från finansiella till-
gångar/skulder 63 209 0 14 63 195 -131

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 653 682 621 622 658 423 635 615 -4 741 -13 993 9 253
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Investeringsredovisning
Under år 2019 beslutades att elevdatorerna skulle kö-
pas in via investeringsbudgeten i stället för att leasas. 
Detta kommer att vara förutsättningen även inför kom-
mande år och därmed utökades investeringsutrymmet 
för budget 2020 från de planerade 5 mkr till 10,2 mkr. 

Förbundets verksamheter har under året inte investe-
rat upp till den budgeterade och planerade nivån. 74% 
av de sammantagna investeringarna om 10 200 tkr har 
nyttjats (7 548 tkr). Främst är det inom IT-området där 
återstående medel finns. Av de avsatta 5 200 tkr har 3 
028 tkr nyttjats till inköp av datorer till nya årskullar. 

Det ekonomiska målet avseende investeringsvolymen 
är att denna ska självfinansieras under planeringspe-
rioden 2020–2022. Med det redovisade resultatet för 
året samt de två kommande årens budget- och plane-
ringsresultat så ser förbundet ut att klara det uppsatta 
målet.  

För de övergripande verksamheterna tillsammans med 
verksamheten för Restaurang och Café fanns ett in-
vesteringsutrymme om 1 400 tkr. Detta har nyttjats 
till ny diskmaskin och möbler på Jenny Nyströmskolan 
om cirka 550 tkr. För Stagneliusskolans del så är inves-
teringarna främst kopplade till nytt diskrum och ser-
veringslinjer, cirka 550 tkr. En förpackningsmaskin för 
105 tkr har inhandlats till Lars Kaggskolans kök. 150 tkr 
återstår av planerat utrymme.  

Totalt hade Axel Weüdelskolan ett investeringsutrym-
me om 600 tkr. Skolan växer och personalens rast- och 
lunchutrymme har under året byggts om för att skapa 
fler sittplatser och bättre funktioner, 284 tkr är nyttjat 
till detta. Nysatsning på teknisk utrustning i konferens-
rum och salar tillsammans med studiehallar är ytterli-
gare satsningar under 2020. Vid årets slut återstod 89 
tkr av skolans budget. 

Stagneliusskolan förfogade över ett investeringsut-
rymme om 800 tkr 2020, vilket skolan har överskridit 
med 25 tkr vid avstämning efter året. De inköp som 
var planerade innefattade inventarier både till Stagne-

liusskolan men även till de nya lokalerna på Campus 
Storken. 88 tkr nyttjades till stadigvarande undervis-
ningsmaterial till mediainriktningen på samhällsveten-
skapsprogrammet. 243 tkr för inköp av inventarier till 
AST-enheten samt 494 tkr för övriga inventarier till 
skolan och till skolans filial på campus Storken.  

Skolledningen på Jenny Nyströmskolan såg inför året 
ett antal olika investeringsbehov för verksamheten. 
Budgeten uppgår till 1 000 tkr där endast 4 tkr återstår 
efter december månad. I takt med ökat elevinflöde på 
gymnasiesärskolan har anpassningar av verksamhetens 
lokaler gjorts och kostnaden uppgår till 318 tkr. Inköp 
av storköksutrustning för restaurang och livsmedels-
programmets räkning är också gjord till en summa av 
252 tkr. Detta tillsammans med upprustning av bildsal 
samt inköp av teknisk utrustning gör att budgeten är 
nyttjad fullt ut.  

Lars Kaggskolans investeringsbudget uppgick till 1 100 
tkr varav 925 tkr var förbrukat per den sista decem-
ber. Utfallet för skolan avser till hälften stadigvarande 
undervisningsmaterial för skolans yrkesprogram och 
hälften möbler och inredning till klassrum och omkläd-
ningsrum. Ytterligare en post, vilken även är den enskilt 
största, är inventarier till skolans caféteria vilken upp-
går till 128 tkr.  

På Ölands utbildningscenter har det investerats i en sä-
kerhetslösning. Budgeten uppgick till 100 tkr och stör-
re delen av denna återstår.
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Budget 2020 Bokslut 2020

Gemensamt inkl. Restaurang och café 1 400 1 250

Datorer 5 200 3 028

Lars Kaggsskolan 1 100 925

Stagneliusskolan 800 825

Jenny Nyströmskolan 1 000 996

Axel Weudelskolan 600 511
Ölands utbildningscenter 100 13

Summa investeringar 10 200 7 548 74%

Investering 2019 12 290 12 564 102%
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Noter

Kalmarsunds gymnasieförbund följer Lagen om kom-
munal bokföring och redovisning och rekommendatio-
ner 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
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i för-
bundet är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt 
den s.k. blandmodellen i enligt med lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Enligt blandmodellen ska 
pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 re-
dovisas som skuld i balansräkningen och pensionsför-
pliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen 
har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %. 

VARULAGER
Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, 
vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller nettoför-
säljningsvärdet (verkligt värde). 

GRÄNSDRAGNING MELLAN INVESTERING 
OCH DRIFT 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger grän-
sen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam 
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
• Datorer 3 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande un-
dervisningsmaterial samt inventarier och äger 
inte några byggnader. Detta innebär att kompo-
nentavskrivning och övrig klassning av kompo-
nenter inte är aktuell. 

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på 
anskaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört 
värde enligt SKR:s nivåer. 

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid 
för de anställda har redovisats som en kortfristig 
skuld. Årets prognostiserade förändring har belas-
tat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har 
belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets 
underlag baseras på semesterlöneskulden efter 
december månad 2020 dvs underlag uttagna efter 
lönekörning i december. 

FINANSIELLA POSTER
Från och med bokslut 2020 redovisas alla finan-
siella poster (även enheternas finansiella poster) 
under erforderlig rubrik. Föregående år har endast 
de finansiella posterna avseende finansavdelningen 
återfunnits här. 

Not 0: Redovisningsprinciper
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Not 1: Verksamhetens intäkter 2020 2019 2018

Intäkter 161 460 170 217 158 565

Interna poster -22 252 -27 908,0 -29 788,0

Summa intäkter verksamhet enligt RR 139 208 142 309 128 777

Not 2: Verksamhetens kostnader 2020 2019 2018

Kostnader -602 743 -602 845 -607 263

Interna poster 22 684 27 884 30 129

Summa kostnader verksamhet enligt RR -580 059 -574 961 -577 134

Not 3: Pensionskostnader m. m. 2020 2019 2018

Semesterlöneskuld -720 -334 -690

Löneväxling -317 390 92

Personalbil redovisning -4 5 0

Löneskatt -7 089 -4 756 -4 564

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -78 -23 -105

FÅP -13 844 -8 043 -5 446

Omställningsfonden -230 0 0

Förvaltningsavgifter -655 -653 -637

Förändring pensionsskuld               39 542 -773

Utbetalda pensioner -2 233 -2 529 -2 127

Pensioner (ind. valet) -10 617 -10 587 -10 836

Summa -35 746 -25 989 -25 085

Not 4: Avskrivningar 2019 2018 2017

Avskrivningar -5 608 -4 692 -3 895

Internränta -433 -2 323 -398

Summa -6 040 -7 015 -4 293

Not 5: Medlemsbidrag 2020 2019 2018

Borgholm 10,2% 10,9% 11,4%

Torsås 7,2% 7,5% 7,7%

Kalmar 68,9% 67,9% 67,5%

Mörbylånga 13,6% 13,7% 13,4%

Summa 477 429 454 834 423 091

Not 6: Statsbidrag m.m. 2020 2019 2018

Övrigt 18 963 17 595 34 024

Summa 18 963 17 595 34 024
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Not 7: Finansiella intäkter 2020 2019 2018

Räntor på likvida medel 14,4 1,6 0,0

Summa 14,4 1,6 0,0

Not 8: Finansiella kostnader 2020 2019 2018

Finansiella kostnader p-skuld -13,0 60,0 45,0

Kostnadsräntor 222,2 13,5 0,0

Summa 209,2 73,5 45,0

Not 9: Anläggningstillgångar 2020 2019 2018

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 209 832 197 268 192 704

Inköp 7 548 12 564 4 564

Utgående anskaffningsvärde 217 380 209 832 197 268

Ingående avskrivningar -179 913 -172 897 -168 604

Årets nedskrivningar 0 -2 323 0

Årets avskrivningar -5 608 -4 692 -4 293

Utgående ack. avskrivningar -185 520 -179 913 -172 897

Utgående redovisat värde 31 859 29 919 24 371

Not 10: Kortfristiga fordringar 2020 2019 2018

Kundfordringar 10 511 11 975 17 805

Förutbetalda kostnader 12 132 10 912 11 003

Upplupna intäkter 1 386 3 021 3 632

Övriga fordringar -528 -124 -145

Schablonmoms 1 445 1 132 1 134

Fodran moms 4 053 2 927 3 050

Fodringar hos staten -2 426 -383 294

Skattekonto 13 780 8 434 14 646

Interimsfordringar löner 25 4 -3

Summa 40 378 37 898 51 416

Not 11: Likvida medel 2020 2019 2018

Bankkonto 110 547 97 374 92 350

Handkassor 11 15 27

Summa 110 558 97 389 92 378



92. Årsredovisning 2020

Not 12: Avsättning pensioner m.m. 2020 2019 2018

Ingående avsättning Rek 17.2 2 033 2 651 1 655

Nyintjänad pension varav 38 -363 985

förmånsbestämd ålderspension 0 0

särskild avtalspension 38 -363

efterlevandepension 0 0

övrigt 0 0

Årets utbetalningar -124 -122 -213

Ränte- och basbeloppsuppräkning 45 53 31

Ändring av försäkringstekniska grunder -6 0 0

Övrigt 9 -66 -2

Förändring löneskatt -9 -121 195

Utgående avsättning 1 986 2 033 2 651

varav löneskatt 388 397 518

Antal visstidsförordnanden

Politiker 0 0 0

Tjänstemän 0 0 0

Rek 15 Total pensionsskuld

Pensionsförpliktelser

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 33 722 39 749 42 641

a.) Avsättning inkl särskild löneskatt 1 986 2 034 2 651

b.) Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 31 736 37 715 39 989

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäk-
ring 65 108 56 080 54 152

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionssiftelse 0 0 0

Summa pensionsförpliktelser  
(inkl försäkring) 98 830 95 829 96 792

Utredningsgrad 98% 98% 99%

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital 60 651 61 775 59 811

varav överskottsmedel 10 336 9 947 8 826

Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0 0

Finansiella placeringar (egna förvaltade pensions-
medel) 0 0 0

Summa förvaltade pensionsmedel 60 651 61 775 59 811
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Finansiering
Återlånade medel 32 934 34 054 36 981

Konsolideringsgrad 0,6 0,6 0,6

Not 13: Eget kapital och övriga avsättningar 2020 2019 2018

Ingående avsättning 3 961 5 268 0

Återbetalning friskolor 2015-2018 -2 428

Tillkomna avsättningar

Återbetalning friskolor 2015-2018 5 268
Återbetalning friskolor 2019 0 1 121
Återbetalning JB 1 535

Utgående avsättning 5 496 3 961 5 268

Not 14: Kortfristiga skulder 2020 2019 2018

Semesterlöneskuld 23 884 23 164 22 829

Leverantörsskulder 15 947 16 615 27 519

Upplupna kostnader 7 609 7 306 7 600

Övriga kortfr skulder 1 985 1 859 1 538

Intäktsförskott 43 950 44 222 42 376

Upplupna pensionskostnader 12 434 11 505 10 902

Upplupen arbetsgivaravgift 6 252 5 766 5 937
Upplupna skatter 6 262 5 778 5 189

Totala kortfristiga skulder 118 323 116 214 123 890

Not 15: Långfristiga skulder 2020 2019 2018

Summa 0 0 0

Not 16: Ansvarsförbindelser m.m. 2020 2019 2018

Leasing och lokalhyror

Leasing 2 958 2 844 26 017

Lokalhyra inom ägarkretsen 145 296 121 415 92 292

Lokalhyra utom ägarkretsen 5 687 9 712 7 670

Summa 153 941 133 970 125 978

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Ingående förbindelse (Rek 10) 37 716 39 990 36 949

Ränte- och basbeloppsuppräkning 748 996 584

Ändring av försäkringstekniska grunder -107 0 0

Nyintjänad pension 119 96 1 805

Årets utbetalningar -2 084 -2 181 -1 976

Övrigt 453 -741 2 034
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Förändring löneskatt -1168 -444,0 594,0

Utgående avsättning 31 735 37 716 39 990

varav löneskatt 6 196 7 364 7 807

Not 17: Leasing 2020 2019 2018

Leasingavtal över 3 år

   Totala minimileaseavgifter 2 958 2 844 26 017

     Därav förfall inom 1 år 27 87 1 565

     Därav förfall inom 1-5 år 1 076 737 990

     Därav förfall senare än 5 år 1 855 2 019 23 462

Not 18: Räkenskapsrevision 2020 2019 2018

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

70,9 51,5 50,1
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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 Nyströmskolan
ÖUC - Ölands utbildningscenter tidigare Ölands Gym-
nasium
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan

AST står för Autismspektrum tillstånd och är ett sam-
lingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exem-
pel vara autism, autismliknande tillstånd eller asper-
gers syndrom. 

SYL är en förkortning av särskilt yrkesskicklig lärare. 
SYL är gymnasieförbundets beteckning på de lärare 
som benämns förstelärare i ”Förordning (2013:70) om 
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg 
för lärare”. Syftet med statsbidraget är att stimule-
ra skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt  
yrkesskickliga lärare. SYL:s arbetsuppgifter består  
huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör 
till undervisningen och ska arbeta strategiskt för sko-
lornas utvecklingsarbete, på den egna skolan och för-
bundsövergripande.
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